หน้ า 1
ปฐมกาล
การทรงสร้าง
ในเริ มแรกนั น พระเจ้ าทรง
เนรมิ ตสร้ างฟ้ าและแผ่ น ดิ น
โลก
2แผ่ นดิ นโลกนั นก็ปราศจากรู ป
ร่ างและว่ างเปล่ าอยู่ ความมื ด
อยู่ เหนื อผิ วนํา และพระวิ ญญาณของพระเจ้ าปกอยู่ เหนื อ
ผิวนํา นั น
วันที หนึง
ปรากฏมีความสว่ างเกิดขึ น
3พระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้ มี ความ
สว่ าง" แล้ วความสว่ างก็เกิดขึ น
4พระเจ้ าทรงเห็นว่ าความสว่ าง
นั นดี และพระเจ้ าทรงแยกความ
สว่ างนั นออกจากความมืด
5 พระเจ้ าทรงเรี ยกความสว่ า ง
นั นว่ าวัน และพระองค์ทรงเรียก
ความมื ดนั นว่ าคื น มี เวลาเย็น
และเวลาเช้ าเป็ นวันทีหนึ ง
วันที สอง มีเมฆ
ปรากฏอยู่ เหนือผิวนํานัน
6พระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้ มี พ ื น
อากาศในระหว่ างนํา และจงให้
พื นอากาศนั นแยกนํา ออกจาก
นํา "
7 พระเจ้ าทรงสร้ างพื นอากาศ
และทรงแยกนํา ซึ งอยู่ ใต้ พ ื นอากาศจากนํา ซึ งอยู่ เหนื อพื นอากาศ ก็เป็ นดังนั น
8พระเจ้ าทรงเรี ยกพื นอากาศว่ า

1

ฟ้ า มีเวลาเย็นและเวลาเช้ าเป็ น
วันทีสอง
วันที สามปรากฏว่ ามีทะเล
แผ่ นดินและพืชพันธุ ต์ ่ างๆ
9พระเจ้ าตรัสว่ า "จงให้ นาํ ทีอยู่
ใต้ ฟ้ ารวบรวมเข้ า อยู่ แห่ ง เดี ยว
กั น และจงให้ ที แห้ งปรากฏขึ น"
ก็เป็ นดังนั น
10 พระเจ้ าทรงเรี ยกที แห้ งว่ า
แผ่ นดิ น และที นํา รวบรวมเข้ า
อยู่ แห่ งเดียวกันว่ าทะเล พระเจ้ า
ทรงเห็นว่ าดี
11 พระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้ แผ่ น
ดินเกิดต้ นหญ้ า ต้ นผักทีมีเมล็ด
และต้ นไม้ ที ออกผลที มีเมล็ดใน
ผลตามชนิ ดของมันบนแผ่ นดิ น"
ก็เป็ นดังนั น
12 แผ่ นดิ นก็เกิ ดต้ นหญ้ า ต้ น
ผั ก ที มี เ มล็ ด ตามชนิ ด ของมั น
และต้ นไม้ ที ออกผลที มีเมล็ดใน
ผลตามชนิดของมัน พระเจ้ าทรง
เห็นว่ าดี
13 มี เวลาเย็ นและเวลาเช้ าเป็ น
วันทีสาม
วันที สี ปรากฏมีดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์และดวงดาวต่ างๆ
14 พระเจ้ าตรัสว่ า "จงให้ มี ดวง
สว่ างบนพื นฟ้ าอากาศเพื อแยก
วันออกจากคื น และเพื อใช้ เป็ น
หมายสํา คั ญ และที กํา หนดฤดู
วันและปี ต่ างๆ

(B) ยน B:B-E; กจ BG:EH (E) อสย HI:BJ-BH; ยรม H:EJ (J) สดด JJ:K, M
(N) โยบ JG:BO (K) ยรม BI:BE (G) โยบ JO:O-BB; สดด BHO:H (M) โยบ EK:BI
(BB) E ซมอ BK:B (BH) พบญ H:BM; สดด GH:BK
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ปฐมกาล B
หน้ า 2
15 และจงให้ เป็ นดวงสว่ า งบน 22 พระเจ้ าได้ ทรงอวยพรสั ต ว์
พื นฟ้ าอากาศเพื อส่ องสว่ างบน เหล่ านั นว่ า "จงมี ลู กดกและทวี
แผ่ นดินโลก" ก็เป็ นดังนั น
มากขึ น ให้ นํา ในทะเลบริ บู รณ์
16 พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างดวง ไปด้ วยสั ตว์ และจงให้ นกทวี
สว่ างใหญ่ สองดวง ให้ ดวงสว่ าง มากขึ นบนแผ่ นดิน"
ที ใหญ่ กว่ านั นครองกลางวั น 23 มี เวลาเย็ นและเวลาเช้ าเป็ น
และให้ ดวงที เล็กกว่ าครองกลาง วันทีห้ า
คื น พระองค์ ทรงสร้ างดวงดาว
วันที หก
ต่ างๆด้ วยเช่ นกัน
ปรากฏมีสตั ว์บก
17 พระเจ้ าทรงตั งดวงสว่ าง
และแมลงนานาชนิด
เหล่ านี ไว้ บนพื นฟ้ าอากาศเพื อ 24 พระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้ แผ่ น
ส่ องสว่ างบนแผ่ นดินโลก
ดิ น โลกเกิ ด สั ต ว์ ที มี ชี วิ ตตาม
18 เพื อครองกลางวั นและครอง ชนิ ดของมั น สั ตว์ ใช้ งาน สั ตว์
กลางคืนและเพื อแยกความสว่ าง เลื อยคลาน และสั ตว์ ป่ าบน
ออกจากความมื ด พระเจ้ าทรง แผ่ นดินโลกตามชนิดของมัน" ก็
เห็นว่ าดี
เป็ นดังนั น
19 มี เวลาเย็ นและเวลาเช้ าเป็ น 25 พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างสั ตว์ ป่ า
วันทีสี
บนแผ่ นดินโลกตามชนิ ดของมัน
วันที ห้า
สั ตว์ ใช้ งานตามชนิ ดของมั นและ
ปรากฏมีนกชนิดต่ างๆ
บรรดาสั ตว์ ที เลื อยคลานบน
และสัตว์ทะเลนานาชนิด
แผ่ นดิ นโลกตามชนิ ดของมั น
แล้ วพระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี
20 พระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้ นํา
วันที หก
อุ ดมบริ บู ร ณ์ ไ ปด้ วยสั ต ว์ ที มี
ชี วิ ตแหวกว่ ายไปมา และให้ มี
ปรากฏมีชายหญิงคู่ แรก
นกบิ น ไปมาบนพื นฟ้ าอากาศ 26 และพระเจ้ าตรั สว่ า "จงให้
เหนือแผ่ นดินโลก"
พวกเราสร้ างมนุ ษย์ ตามแบบ
21 พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างปลาวาฬ ฉายาของพวกเรา ตามอย่ างพวก
ใหญ่ บรรดาสั ตว์ ทีมี ชีวิตแหวก เรา และให้ พวกเขาครอบครอง
ว่ า ยไปมาตามชนิ ด ของมั น เกิ ด ฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ
ขึ นบริ บูรณ์ในนํา นั นและบรรดา และสั ตว์ ใช้ งาน ให้ ครอบครอง
สั ตว์ ที มี ปี กตามชนิ ดของมั น ทั วทั งแผ่ นดิ นโลก และบรรดา
พระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี
สัตว์ เลื อยคลานทีคลานไปมาบน
(BK) พบญ BG:J; JJ:H; โยบ JO:G (BG) ปฐก BN:N; ยรม JJ:EI, EN (BO) ยรม JB:JN
(EB) สดด BIH:EN-EO (EE) ปฐก O:BG (EK) ปฐก M:E, K; สดด O:K-O; BII:J;
ปญจ G:EM; อฟ H:EH; ยก J:M
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หน้ า 3
แผ่ นดินโลก"
27 ดั ง นั นพระเจ้ าได้ ทรงสร้ าง
มนุ ษย์ ตามแบบพระฉายของ
พระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้ าง
มนุ ษย์ ขึ นตามแบบพระฉาย
ของพระเจ้ า พระองค์ ได้ ทรง
สร้ างพวกเขาให้ เป็ นชายและ
หญิง
28 พระเจ้ าได้ ทรงอวยพรพวก
เขา และพระเจ้ าตรัสแก่ พวกเขา
ว่ า "จงมี ลู กดกและทวี มากขึ น
จนเต็มแผ่ นดิ น จงมี อาํ นาจ
เหนื อแผ่ นดิ นนั น และครอบ
ครองฝู งปลาในทะเล ฝู งนกใน
อากาศ และบรรดาสัตว์ที มีชีวิต
ทีเคลื อนไหวบนแผ่ นดินโลก"
29 พระเจ้ าตรั สว่ า "ดู เถิ ด เรา
ให้ บรรดาต้ นผั กที มี เมล็ดซึ งอยู่
ทั วพื นแผ่ นดินโลก และบรรดา
ต้ นไม้ ซึ งมีเมล็ดในผลแก่ เจ้ า ให้
เป็ นอาหารแก่ เจ้ า
30 สํา หรั บบรรดาสั ตว์ ป่ าบน
แผ่ นดิ นโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสั ตว์ ที เลื อย
คลานที มี ชี วิ ต บนแผ่ น ดิ น โลก
เราให้ บรรดาพื ชผั กเขี ยวสดเป็ น
อาหาร" ก็เป็ นดังนั น
31 พระเจ้ าทอดพระเนตรบรรดาสิ งที พระองค์ ได้ ทรงสร้ าง
และดูเถิด เป็ นสิ งทีดี ยิ งนั ก มี
เวลาเย็ น และเวลาเช้ าเป็ นวั นที
หก

ปฐมกาล B, E
วันที เจ็ ดพระเจ้าทรง
หยุดพักการทรงสร้าง
ดั งนี ฟ้ าและแผ่ นดิ นโลก
และบรรดาบริ วารก็ ถู ก
สร้ างขึ นให้ สาํ เร็จ
2ในวั นที เจ็ดพระเจ้ าก็เสร็จงาน
ของพระองค์ ซึ งพระองค์ ได้ ทรง
สร้ างมาแล้ วนั น และในวันทีเจ็ด
พระองค์ ทรงพั กการงานทั งสิ น
ของพระองค์ ซึ งพระองค์ ได้ ทรง
สร้ างมาแล้ วนั น
3 พระเจ้ าทรงอวยพระพรวั น ที
เจ็ ด และทรงตั งวั น นี ไว้ เป็ นวั น
บริ สุ ทธิW เพราะในวั นนั นพระ
องค์ ได้ ทรงหยุ ดพั กจากการงาน
ทังสิ นของพระองค์ซึ งพระเจ้ าได้
ทรงเนรมิตสร้ างไว้ แล้ วนั น
สรุ ปการทรงสร้าง
4 เรื องราวของฟ้ าและแผ่ นดิ น
โลกเมื อถู กเนรมิ ตสร้ างนั นเป็ น
ดั งนี ในวั นที พระเยโฮวาห์ พระ
เจ้ าได้ ทรงสร้ างแผ่ นดิ นโลกและ
ฟ้ า
5บรรดาต้ นไม้ ตามท้ องทุ่ งยังไม่
เกิ ดขึ นบนแผ่ นดิ นโลก และ
บรรดาผั กตามท้ องทุ่ งยั งไม่ งอก
ขึ นเลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระ
เจ้ ายั งไม่ ใ ห้ ฝนตกบนแผ่ น ดิ น
โลก และยังไม่ มีมนุ ษย์ทีจะทําไร่
ไถนา
6แต่ มี หมอกขึ นมาจากแผ่ นดิ น
โลก ทําให้ พ ื นแผ่ นดิ นเปี ยกทั ว

2

(EG) ปฐก N:E; มธ BM:H (EO) ปฐก M:B, G; ลนต EK:M (EM) ปฐก M:J; สดด BIH:BH-BN
(JI) โยบ JO:HB (JB) สดด BIH:EH; B ทธ H:H (B) สดด JJ:K (E) อพย EI:M-BB
(J) อสย NO:BJ (H) ปฐก B:B; มคา J:BO (N) ปฐก B:BB-BE; J:EJ; G:H; โยบ N:BI
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ปฐมกาล E
หน้ า 4
ไป
แม่ นาํ สายทีสี คือยูเฟรติส
7พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงปั น 15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจึ งทรง
มนุ ษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบาย นํามนุ ษย์ ไปอยู่ ในสวนเอเดนให้
ลมปราณแห่ ง ชี วิ ต เข้ าทางจมู ก ดูแลและรักษาสวน
ของเขา และมนุ ษย์ จึ งเกิ ดเป็ น 16 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจึ งทรง
จิตวิญญาณมีชีวิตอยู่
มี พระดํา รั สสั งมนุ ษย์ นั นว่ า
8พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงปลู ก "บรรดาต้ นไม้ ทุ ก อย่ างในสวน
สวนแห่ งหนึ งไว้ ในเอเดนทางทิศ เจ้ ากินได้ ท ังหมด
ตะวั นออก และพระองค์ ได้ ทรง 17 แต่ ต้ นไม้ แห่ งความรู้ ดี และรู้
ให้ มนุ ษย์ ซึ งพระองค์ ได้ ทรงปั น ชั วเจ้ าอย่ ากิ นผลจากต้ นนั นเป็ น
มานั นอาศัยอยู่ ทีนั น
อันขาด เพราะว่ าเจ้ ากินในวันใด
9แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรง เจ้ าจะตายแน่ ในวันนั น"
ให้ บรรดาต้ นไม้ ที งามน่ าดูและที
การทรงสร้างผู ห้ ญิง
เหมาะสําหรับเป็ นอาหารงอกขึ น 18 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สว่ า
บนแผ่ นดิ นโลก มี ต้ นไม้ แห่ ง "ซึ งมนุ ษย์ น ั นอยู่ คนเดี ยวก็ ไม่
ชี วิตอยู่ ท่ ามกลางสวนด้ วย และ เหมาะ เราจะสร้ างผู้ อุปถัมภ์ให้
มีต้นไม้ แห่ งความรู้ ดีและรู้ ชั ว
เขา"
10 มี แ ม่ นํา สายหนึ งไหลออก 19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงปั น
จากเอเดนรดสวนนั น จากทีนั น บรรดาสั ตว์ ในท้ องทุ่ ง และ
ได้ แยกออกเป็ นแม่ นาํ สี สาย
บรรดานกในอากาศจากดิน แล้ ว
11 ชื อของแม่ นาํ สายที หนึ งคื อ จึ งพามายั งอาดั มเพื อดู ว่าเขาจะ
ปิ โชน ซึ งไหลรอบแผ่ นดินฮาวิ- เรี ยกชื อพวกมั นว่ าอะไร อาดั ม
ลาห์ ทีนั นมีแร่ ทองคํา
ได้ เรี ยกชื อบรรดาสั ต ว์ ที มี ชี วิ ต
12 ทองคํา ที แผ่ นดิ นนั นเป็ น อย่ างไร สัตว์กม็ ีชื ออย่ างนั น
ทองคําเนื อดี มียางไม้ หอม และ 20 อาดั ม ได้ ตั งชื อบรรดาสั ต ว์
พลอยสีนาํ ข้ าว
ใช้ งาน บรรดานกในอากาศ และ
13 ชื อแม่ นาํ สายที สองคื อกิ โฮน บรรดาสัตว์ในท้ องทุ่ ง แต่ ว่าสําแม่ นาํ สายนี ได้ ไหลรอบแผ่ นดิ น หรับอาดัมยังไม่ พบผู้ อุปถัมภ์
เอธิโอเปี ย
21 แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
14 ชื อแม่ นาํ สายที สามคื อไท- ทรงกระทํา ให้ อาดั ม หลั บสนิ ท
กริ ส ซึ งได้ ไหลไปทางทิศตะวั น และเขาได้ หลับสนิท พระองค์จึง
ออกของแผ่ นดิ นอั สซี เรี ย และ ทรงชั ก กระดู ก ซี โครงอั น หนึ ง
(G) ปฐก J:BM, EJ; G:EE (O) ปฐก J:EJ-EH; H:BK (M) ปฐก J:EE; อสค JB:O
(BB) ปฐก EN:BO (BE) กดว BB:G (BH) ดนล BI:H (BG) ปฐก J:B, J, BB, BG
(BO) B คร BB:O-M; B ทธ E:BJ (BM) ปฐก B:EI, EH; สดด O:K (EB) B ซมอ EK:BE
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หน้ า 5
ปฐมกาล E, J
ของเขาออกมา และทรงกระทํา ว่ า `เจ้ าอย่ ากินหรือแตะต้ องมัน
ให้ เนื อทีซี โครงติดกัน
มิฉะนั นเจ้ าจะตาย'"
22 กระดู กซี โครงซึ งพระเยโฮ- 4งู จึ งกล่ าวแก่ หญิ งนั นว่ า "เจ้ า
วาห์ พระเจ้ าได้ ทรงชั ก จากชาย จะไม่ ตายแน่
นั น พระองค์ ทรงสร้ างให้ เป็ น 5เพราะว่ าพระเจ้ าทรงทราบว่ า
หญิงคนหนึ ง และทรงนําเธอมา เจ้ ากิ นผลไม้ น ั นวั นใด ตาของ
ให้ ชายนั น
เจ้ าจะสว่ างขึ นวันนั น และเจ้ าจะ
23 อาดั มจึ งว่ า "บั ดนี นี เป็ น เป็ นเหมือนพระทีรู้ ดีร้ ู ชั ว"
กระดู กจากกระดู กของเรา และ
มนุ ษย์ลม้ ลงในความบาป
เนื อจากเนื อของเรา จะต้ อง 6เมื อหญิงนั นเห็นว่ า ต้ นไม้ น ั น
เรี ยกเธอว่ าหญิ ง เพราะว่ าหญิ ง เหมาะสํา หรั บ เป็ นอาหารและ
นี ออกมาจากชาย
มั นงามน่ าดู และต้ นไม้ ต้ นนั น
24 เหตุ ฉะนั นผู้ ชายจะจากบิ ดา เป็ นที น่ าปรารถนาเพื อให้ เกิ ด
มารดาของเขา จะไปผู กพั นอยู่ ปั ญญา หญิ งจึ งเก็บผลไม้ น ั น
กับภรรยา และเขาทังสองจะเป็ น แล้ วกิ นเข้ าไป แล้ วส่ งให้ สามี
เนื ออันเดียวกัน"
ของนางด้ วย และเขาได้ กิน
25 เขาทั งสองยั งเปลื อยกายอยู่ 7 ตาของเขาทั งสองก็ ส ว่ างขึ น
ผู้ ชายและภรรยาของเขายั งไม่ มี เขาจึงรู้ ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และ
ความอาย
เขาทังสองก็เอาใบมะเดื อมาเย็บ
เอวาถู กทดลอง
เป็ นเครื องปกปิ ดอวัยวะส่ วนล่ าง
งู น ั นเป็ นสั ต ว์ ที ฉลาดกว่ า ของเขาไว้
บรรดาสัตว์ในท้ องทุ่ งซึ งพระ
อาดัมและเอวา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างไว้
ไม่ กล้าพบพระเจ้า
มั นกล่ าวแก่ หญิ งนั นว่ า "จริ ง 8ในเวลาเย็น วั นนั นเขาทั งสอง
หรื อที พระเจ้ าตรั สว่ า `เจ้ าอย่ า ได้ ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระเยกิ นผลจากต้ นไม้ ทุ กชนิ ดในสวน โฮวาห์ พระเจ้ าเสด็จดําเนินอยู่ ใน
นี '"
สวน อาดั มและภรรยาของเขา
2หญิ งนั นจึ งกล่ าวแก่ งู ว่ า "ผล ซ่ อนตั วจากพระพั กตร์ ของพระ
ของต้ นไม้ ชนิ ดต่ า งๆในสวนนี เยโฮวาห์ พระเจ้ าท่ ามกลางต้ น
เรากินได้
ไม้ ต่างๆในสวนนั น
3 แต่ ผลของต้ นไม้ ต้ นหนึ งซึ ง 9 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรง
อยู่ ท่ ามกลางสวน พระเจ้ าตรั ส เรี ยกอาดั ม และตรั สแก่ เขาว่ า

3

(EE) B ทธ E:BJ; ฮบ BJ:H (EJ) ปฐก EM:BH (EH) มธ BM:N (EN) ปฐก J:G, BI
(B) B พศด EB:B (E) ปฐก E:BK-BG (J) อพย BM:BE-BJ (H) ยน O:HH; E คร BB:J
(K) B ทธ E:BH; B ยน E:BK (G) ปฐก E:EN (O) โยบ JB:JJ; JO:B; ยรม EJ:EH
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ปฐมกาล J
หน้ า 6
"เจ้ าอยู่ ทีไหน"
ชํา และเจ้ าจะกระทําให้ ส้ นเท้ า
10 เขาทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ได้ ยิน ของท่านฟกชํา "
พระสุรเสียงของพระองค์ในสวน 16 พระองค์ ตรั สแก่ หญิ งนั นว่ า
และข้ าพระองค์ก ็กลัว เพราะว่ า "เราจะเพิ มความทุ กข์ ยากให้
ข้ าพระองค์ เปลื อยกายอยู่ ข้ า มากขึ นแก่ เจ้ าและการตั งครรภ์
พระองค์จึงได้ ซ่อนตัวเสีย"
ของเจ้ า เจ้ าจะคลอดบุ ตรด้ วย
11 พระองค์ ตรั สว่ า "ใครได้ ความเจ็บปวด เจ้ ายั งต้ องการ
บอกเจ้ าว่ าเจ้ าเปลือยกายอยู่ เจ้ า สามีของเจ้ า และเขาจะปกครอง
ได้ กินผลจากต้ นไม้ น ั น ซึ งเราสั ง เจ้ า"
เจ้ าไว้ ว่าเจ้ าอย่ ากินแล้ วหรือ"
17 พระองค์ ตรั สแก่ อาดั มว่ า
12 ชายนั นทู ลว่ า "หญิ งซึ งพระ "เพราะเหตุ เจ้ าได้ ฟั งเสี ยงของ
องค์ ท รงประทานให้ อยู่ กั บข้ า ภรรยาเจ้ า และได้ กินผลจากต้ น
พระองค์ น ั น นางได้ ส่ งผลจาก ไม้ ซึ งเราได้ สั งเจ้ าว่ า เจ้ าอย่ า
ต้ นไม้ ข้ าพระองค์ จึ งรั บประ- กิ นผลจากต้ นนั น แผ่ นดิ นจึ ง
ทาน"
ต้ องถู กสาปแช่ งเพราะตั วเจ้ า
13 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สแก่ เจ้ าจะต้ องหากิ นบนแผ่ นดิ นนั น
หญิ งนั นว่ า "เจ้ าทําอะไรลงไป" ด้ วยความทุ กข์ ยากตลอดวั น
หญิ งนั นทู ลว่ า "งู ล่อลวงข้ าพระ เวลาในชี วิตของเจ้ า
องค์ ข้ าพระองค์จึงรับประทาน"
18 แผ่ นดิ นจะงอกต้ นไม้ ที มี
การสาปแช่ ง
หนามและผั ก ที มี ห นามแก่ เจ้ า
14 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สแก่ และเจ้ าจะกินผักในท้ องทุ่ ง
งู น ั นว่ า "เพราะเหตุ ที เจ้ าได้ 19 เจ้ าจะต้ องหากิ น ด้ วยเหงื อ
กระทํา เช่ นนี เจ้ าถู กสาปแช่ ง ไหลโซมหน้ าจนกว่ าเจ้ ากลั บไป
มากกว่ าบรรดาสัตว์ใช้ งาน และ เป็ นดิน เพราะเจ้ ามาจากดิน เจ้ า
บรรดาสั ตว์ ในท้ องทุ่ ง เจ้ าจะ เป็ นผงคลีดิน และเจ้ าจะกลับไป
เลื อยไปด้ วยท้ องของเจ้ า และ เป็ นผงคลีดิน"
เจ้ าจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลา 20 อาดั มเรียกชื อภรรยาของเขา
ว่ าเอวา เพราะว่ านางเป็ นมารดา
ในชี วิตของเจ้ า
15 เราจะให้ เจ้ ากั บหญิ ง นี เป็ น ของบรรดาชนทีมีชีวิต
ปฏิปักษ์กั น ทั งเชื อสายของเจ้ า 21 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงทํา
กับเชื อสายของนาง เชื อสายของ เสื อคลุ มด้ วยหนั งสั ตว์ แก่ อาดั ม
นางจะกระทํา ให้ หั วของเจ้ าฟก และภรรยาและสวมใส่ ให้ เขาทั ง
(BI) ปฐก E:EN (BE) สภษ EO:BJ (BJ) ปฐก J:H; E คร BB:J (BH) พบญ EO:BN-EI
(BN) อสย G:BH; ยน O:HH (BK) ปฐก H:G; อสย BJ:O (BG) ปฐก E:BG; B ซมอ BN:EJ
(BO) สดด BIH:BH (BM) ปฐก E:G; N:N; โยบ EB:EK (EI) E คร BB:J; B ทธ E:BJ
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หน้ า 7
ปฐมกาล J, H
สอง
เครื องบูชาถวายพระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงไล่ อาดัมและเอวา
4 เช่ นกั น อาแบลได้ นํา ผลแรก
จากฝู งแกะของเขา และไขมั น
ออกจากสวนเอเดน
22 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สว่ า ของแกะ พระเยโฮวาห์ ทรงพอ
"ดู เถิ ด มนุ ษย์ กลายมาเป็ น พระทั ย ต่ ออาแบลและเครื อง
เหมื อนผู้ หนึ งในพวกเราที รู้ จั ก บูชาของเขา
ความดี และความชั ว บั ดนี เกรง 5แต่ พระองค์ ไม่ ทรงพอพระทัย
ว่ า เขาจะยื นมื อ ไปหยิ บผลจาก ต่ อคาอิ นและเครื องบู ชาของเขา
ต้ นไม้ แห่ งชี วิ ต มากิ น ด้ วยกั น และคาอิ น ได้ โกรธแค้ นยิ งนั ก
สีหน้ าหม่ นหมองไป
และมีชีวิตนิรันดร์ตลอดไป"
23 เหตุ ฉะนั นพระเยโฮวาห์ พระ 6พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สแก่ คาอิ น
เจ้ าจึงทรงให้ เขาออกไปจากสวน ว่ า "ทําไมเจ้ าถึงโกรธแค้ น และ
เอเดน เพื อทําไร่ ไถนาจากทีดิน ทําไมสีหน้ าเจ้ าหม่ นหมองไป
7ถ้ าเจ้ าทํา ดี เจ้ าจะไม่ เป็ นที
ทีเขากําเนิดมานั น
24 ดั งนั นพระองค์ ทรงไล่ มนุ ษย์ ยอมรับหรอกหรือ ถ้ าเจ้ าทําไม่ ดี
มั น
ออกไป ทรงตั งพวกเครูบไว้ ทาง บาปก็ซุ่ มอยู่ ที ประตู
ทิ ศ ตะวั นออกของสวนเอเดน ปรารถนาในตั วเจ้ า และเจ้ าจะ
และตั งดาบเพลิ งซึ งหมุ นได้ รอบ ครอบครองมัน"
การฆ่ าอาแบล
ทิศทาง เพื อป้ องกันทางเข้ าไปสู่
8 คาอิ นพู ดกั บอาแบลน้ องชาย
ต้ นไม้ แห่ งชี วิต
ของเขา ต่ อมาเมื อเขาทังสองอยู่
คาอิ นและอาแบล
อาดั มไ ด้ สมสู่ กั บเอ วา ในที นาด้ วยกั น คาอิ นได้ ลุกขึ น
ภรรยาของเขา นางได้ ตั ง ต่ อสู้ อาแบลน้ องชายของเขาและ
ครรภ์ และคลอดบุ ตรชื อคาอิ น ฆ่ าเขา
จึ งกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ รั บชาย 9พระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ คาอิ นว่ า
"อาแบลน้ องชายของเจ้ าอยู่ ที
คนหนึ งจากพระเยโฮวาห์ "
2นางได้ คลอดบุ ตรอี กครั งหนึ ง ไหน" เขาทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ไม่
ซึ งเป็ นน้ องชายของเขาชื อ อา- ทราบ ข้ าพระองค์ เป็ นผู้ ดู แล
แบล อาแบลเป็ นคนเลี ยงแกะ น้ องชายหรือ"
การสาปแช่ งคาอิ น
แต่ คาอินเป็ นคนทําไร่ ไถนา
3อยู่ มาวันหนึ งปรากฏว่ า คาอิน 10 พระองค์ตรัสว่ า "เจ้ าทําอะได้ นํา ผลไม้ จากไร่ นามาเป็ น ไรไป เสี ยงร้ องของโลหิ ตน้ อง

4

(EJ) ปฐก H:E; M:EI (EH) ปฐก E:O-M; อพย EN:BO-EE; สดด BIH:H; อสค BI:B-EI
(E) ลก BB:NI-NB (J) กดว BO:BE (H) ลนต J:BK; กดว BO:BG; ฮบ BB:H
(O) มธ EJ:JN; ลก BB:NB (M) ยน O:HH; B คร O:BB (BI) กดว JN:JJ; พบญ EB:B-M
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ปฐมกาล H
หน้ า 8
ชายของเจ้ าร้ องจากดินถึงเรา
มาเมื องหนึ งและเรี ยกชื อเมื อง
11 บั ดนี เจ้ าถู กสาปแช่ งจาก นั นตามชื อบุ ต รชายของเขาว่ า
แผ่ นดิ น แล้ วซึ งได้ อ้ าปากรั บ เอโนค
โลหิ ตน้ องชายของเจ้ าจากมือเจ้ า 18 เอโนคให้ กํา เนิ ด บุ ตรชื ออิ 12 เมื อเจ้ าทําไร่ ไถนา มันจะไม่ ราด อิราดให้ กาํ เนิดบุตรชื อเมเกิดผลแก่ เจ้ าเหมือนเดิม เจ้ าจะ หุ ยาเอล เมหุ ยาเอลให้ กํา เนิ ด
ต้ องพเนจรร่ อนเร่ ไปมาในโลก"
บุตรชื อเมธูซาเอล เมธูซาเอลให้
13 คาอิ นทู ลแด่ พระเยโฮวาห์ ว่า กําเนิดบุตรชื อลาเมค
"โทษของข้ าพระองค์ หนั กเหลื อ 19 ลาเมคได้ ภรรยาสองคน คน
ทีข้ าพระองค์จะแบกรับได้
หนึ งมีชื อว่ าอาดาห์ อี กคนหนึ ง
14 ดู เถิ ด วั นนี พระองค์ ได้ ทรง มีชื อว่ าศิลลาห์
ขั บไล่ ข้ าพระองค์ จ ากพื นแผ่ น 20 นางอาดาห์ คลอดบุ ตรชื อว่ า
ดินโลก ข้ าพระองค์จะถู กซ่ อนไว้ ยาบาล เขาเป็ นต้ นตระกู ลของ
จากพระพั กตร์ ของพระองค์ และ คนที อาศัยอยู่ ในเต็นท์และคนที
ข้ าพระองค์ จะพเนจรร่ อ นเร่ ไป เลี ยงสัตว์
มาในโลก จากนั นทุ กคนทีพบข้ า 21 น้ องชายของเขามี ชื อว่ า ยู พระองค์จะฆ่ าข้ าพระองค์เสีย"
บาล เขาเป็ นต้ นตระกู ลของ
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ เ ขาว่ า บรรดาคนที ดี ดพิ ณเขาคู่ และ
"เหตุ ฉะนั นใครก็ตามที ฆ่ าคาอิ น เป่ าขลุ่ ย
จะรั บโทษถึงเจ็ดเท่า" แล้ วเกรง 22 นางศิ ล ลาห์ คลอดบุ ตรด้ วย
ว่ าใครที พบเขาจะฆ่ าเขา พระ ชื อว่ าทู บัลคาอิ น ซึ งเป็ นผู้ สอน
เยโฮวาห์ จึ งทรงประทับตราที ตั ว บรรดาช่ างฝี มื อ ทํา เครื องทอง
คาอิน
สัมฤทธิW และเหล็ก ทู บัลคาอินมี
เชื อสายของคาอิ นและ
น้ องสาวชื อว่ านาอามาห์
ความเจริ ญทางด้านอารยธรรม 23 ลาเมคพู ดกั บภรรยาทั งสอง
16 คาอิ นได้ ออกไปจากพระ ของเขาว่ า "อาดาห์ และศิ ลลาห์
พั กตร์ ของพระเยโฮวาห์ และ จงฟั งเสี ยงของเรา ภรรยาทั ง
อาศั ยอยู่ เมื อ งโนดทางด้ านทิ ศ สองของลาเมค จงเชื อฟั งถ้ อย
คําของเรา เพราะเราได้ ฆ่าคนๆ
ตะวันออกของเอเดน
17 คาอิ นได้ สมสู่ กั บภรรยาของ หนึ งที ทํา ให้ เราบาดเจ็บ ชาย
เขา นางได้ ต ั งครรภ์ และคลอด หนุ่ มทีทําอันตรายแก่ เรา
บุตรชื อเอโนค เขาสร้ างเมืองขึ น 24 ถ้ าผู้ ที ฆ่ าคาอิ นจะได้ รั บโทษ
(BB) ปฐก J:BH; พบญ BB:EO (BH) ปฐก M:K; กดว JN:BM, EB, EG; พบญ JB:BO
(BN) ปฐก H:EH; M:K; สดด GM:BE (BK) E พกษ BJ:EJ; EH:EI; ยรม EJ:JM; NE:J
(BG) สดด HM:BB (BM) ปฐก E:EH; BK:J; B ทธ J:E (EH) ปฐก H:BN
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หน้ า 9
ปฐมกาล H, N
เป็ นเจ็ดเท่ า แล้ วผู้ ที ฆ่ าลาเมค คล้ ายคลึ งกั นกั บเขา และเรี ยก
จะได้ รั บโทษเจ็ดสิ บเจ็ดเท่ าเป็ น ชื อของเขาว่ าเสท
แน่ "
4ตั งแต่ อาดั มให้ กาํ เนิ ดเสทแล้ ว
การกําเนิดของเสท
ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้ อยปี และ
25 อาดั มได้ สมสู่ กั บภรรยาของ เขาให้ กํา เนิ ด บุ ตรชายและบุ ตร
เขาอี กครั งหนึ ง นางได้ คลอด สาวหลายคน
บุ ตรชายคนหนึ ง และเรี ยกชื อ 5 รวมอายุ ที อาดั มมี ชี วิ ต อยู่ ได้
ของเขาว่ าเสท
นางพู ดว่ า เก้ าร้ อยสามสิ บปี และเขาได้ สิ น
"เพราะว่ า พระเจ้ าทรงโปรดให้ ชี วิต
ข้ าพเจ้ ามี เ ชื อสายอี ก คนหนึ ง 6เสทอยู่ มาได้ ร้อยห้ าปี และให้
แทนอาแบล ผู้ ซึ งถู กคาอิ นฆ่ า กําเนิดบุตรชื อเอโนช
7 ตั งแต่ เสทให้ กํา เนิ ดเอโนช
ตาย"
26 ฝ่ ายเสทกํา เนิ ด บุ ตรชายคน แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กแปดร้ อย
หนึ งด้ วย เขาเรียกชื อของเขาว่ า เจ็ดปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย
เอโนช ตั งแต่ น ั นมามนุ ษย์ เริ ม และบุตรสาวหลายคน
ต้ นที จะร้ องเรี ยกพระนามของ 8รวมอายุของเสทได้ เก้ าร้ อยสิ บ
สองปี และเขาได้ ส ิ นชี วิต
พระเยโฮวาห์
9เอโนชอยู่ มาได้ เก้ าสิ บปี และ
ลําดับวงศ์วานจากอาดัม
ให้
กาํ เนิดบุตรชื อเคนัน
ถึงโนอาห์
นี เป็ นหนั งสื อลํา ดั บพงศ์ 10 ตั งแต่ เอโนชให้ กาํ เนิ ดเคนั น
พั นธุ์ ของอาดั ม ในวั นที แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กแปดร้ อย
พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างมนุ ษย์ น ั น สิบห้ าปี และให้ กาํ เนิดบุตรชาย
พระองค์ ทรงสร้ างตามแบบพระ และบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุ ของเอโนชได้ เก้ า
ฉายของพระเจ้ า
2 พระองค์ ท รงสร้ างให้ เป็ นผู้ ร้ อยห้ าปี และเขาได้ ส ิ นชี วิต
ชายและผู้ หญิ ง และทรงอวย 12 เคนันอยู่ มาได้ เจ็ดสิบปี และ
พระพรแก่ เขา และทรงเรียกชื อ ให้ กาํ เนิดบุตรชื อมาหะลาเลล
เขาทั งสองว่ าอาดั ม ในวั นที เขา 13 ตั งแต่ เ คนั น ให้ กํา เนิ ด มาหะลาเลลแล้ ว ก็มี อายุ ต่อไปอีก
ถู กสร้ างขึ นนั น
3 และอาดั ม อยู่ มาได้ หนึ งร้ อย แปดร้ อยสี สิ บปี และให้ กาํ เนิ ด
สามสิ บปี และให้ กาํ เนิ ดบุ ตร บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
ชายคนหนึ ง มี รู ปร่ างหน้ าตา 14 รวมอายุ ของเคนั นได้ เก้ า

5

(EN) ปฐก N:J (EK) ปฐก N:K; BE:O; EK:EN; B พกษ BO:EH; สดด BBK:BG; ยอล E:JE
(B) ปฐก B:EK; E:H; K:M; M:K (E) ปฐก B:EG-EO; M:B (J) ปฐก H:EN; B คร BN:HO-HM
(H) ปฐก H:EN; B พศด B:B-H (N) ปฐก E:BG; ฮบ M:EG (K) ปฐก H:EK; ยด B:BH-BN
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ปฐมกาล N
หน้ า 10
ร้ อยสิบปี และเขาได้ ส ิ นชี วิต
รับเขาไป
15 มาหะลาเลลอยู่ ม าได้ หกสิ บ 25 เมธู เสลาห์ อยู่ มาได้ ร้อยแปด
ห้ าปี และให้ กาํ เนิดบุตรชื อยา- สิบเจ็ดปี และให้ กาํ เนิดบุตรชื อ
เรด
ลาเมค
16 ตั งแต่ มาหะลาเลลให้ กาํ เนิ ด 26 ตั งแต่ เ มธู เ สลาห์ ใ ห้ กํา เนิ ด
ยาเรดแล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี ก ลาเมคแล้ ว ก็มีอายุต่อไปอีกเจ็ด
แปดร้ อยสามสิ บปี และให้ กาํ - ร้ อยแปดสิ บสองปี และให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชายและบุ ตรสาวหลาย เนิ ดบุ ตรชายและบุ ตรสาวหลาย
คน
คน
17 รวมอายุ ของมาหะลาเลลได้ 27 รวมอายุ ของเมธู เ สลาห์ ไ ด้
แปดร้ อยเก้ าสิ บห้ าปี และเขาได้ เก้ าร้ อยหกสิ บเก้ าปี และเขาได้
สิ นชี วิต
สิ นชี วิต
18 ยาเรดอยู่ มาได้ ร้ อยหกสิ บ 28 ลาเมคอยู่ มาได้ ร้ อยแปดสิ บ
สองปี และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเอ- สองปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย
โนค
คนหนึ ง
19 ตั งแต่ ยาเรดให้ กํา เนิ ด เอ- 29 เขาเรี ยกชื อบุ ตรชายว่ า โนโนคแล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กแปด อาห์ กล่ าวว่ า "คนนี จะเป็ นที
ร้ อยปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย ปลอบประโลมใจเราเกี ยวกั บ
และบุตรสาวหลายคน
การงานของเรา
และความ
20 รวมอายุ ของยาเรดได้ เก้ า เหนื อยยากของมื อเรา เพราะ
ร้ อยหกสิ บสองปี และเขาได้ สิ น เหตุ แผ่ น ดิ นที พระเยโฮวาห์ ไ ด้
ชี วิต
ทรงสาปแช่ งนั น"
21 เอโนคอยู่ มาได้ หกสิ บห้ าปี 30 ตั งแต่ ล าเมคให้ กํา เนิ ด โนและให้ กาํ เนิดบุตรชื อเมธูเสลาห์ อาห์ แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กห้ า
22 ตั งแต่ เอโนคให้ กําเนิ ดเมธู - ร้ อยเก้ าสิ บห้ าปี และให้ กาํ เนิ ด
เสลาห์ แล้ ว ก็ดาํ เนินกับพระเจ้ า บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
สามร้ อยปี และให้ กํา เนิ ดบุ ตร 31 รวมอายุ ข องลาเมคได้ เจ็ ด
ชายและบุตรสาวหลายคน
ร้ อยเจ็ดสิ บเจ็ดปี และเขาได้ สิ น
23 รวมอายุ ข องเอโนคได้ สาม ชี วิต
ร้ อยหกสิบห้ าปี
32 โนอาห์ มีอายุได้ ห้าร้ อยปี และ
24 เอโนคได้ ดาํ เนิ นกั บพระเจ้ า โนอาห์ ให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ เชม
และหายไป เพราะพระเจ้ าทรง ฮาม และยาเฟท
(EE) ปฐก K:M; BG:B; EH:HI; HO:BN; E พกษ EI:J; สดด BK:O; มคา K:O; มลค E:K
(EH) ปฐก G:BB; E พกษ E:BI-BB; สดด HM:BN; GJ:EH; ยนา B:BG; ฮบ BB:N; ยด B:BH
(EM) ปฐก J:BG-BM; H:BB; ลก J:JK (JE) ปฐก K:BI; BI:EB
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ปฐมกาล K
ความชัวของมนุ ษยชาติ
6 พระเยโฮวาห์ ทรงโทมนั สที
ต่ อมาเมื อมนุ ษย์เริ มทวีมาก พระองค์ ได้ ทรงสร้ า งมนุ ษย์ บน
ขึ นบนพื นแผ่ นดินโลก และ แผ่ นดินโลก และกระทําให้ พระ
พวกเขาให้ กาํ เนิ ดบุ ตรสาวหลาย องค์ทรงเศร้ าโศกภายในพระทัย
ของพระองค์
คน
2บุ ตรชายทั งหลายของพระเจ้ า 7พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เราจะ
เห็ นว่ า บุ ตรสาวทั งหลายของ ทํา ลายมนุ ษย์ ที เราได้ สร้ างมา
มนุ ษย์ สวยงาม และพวกเขารั บ จากพื นแผ่ นดิ นโลก ทั งมนุ ษย์
เธอทั งหลายไว้ เป็ นภรรยาตาม และสั ต ว์ แ ละสั ต ว์ เ ลื อยคลาน
และนกในอากาศ เพราะว่ าเรา
ชอบใจของพวกเขา
เสียใจทีเราได้ สร้ างพวกเขามา"
คําเตื อนของพระเจ้า
โนอาห์ต่อนาวา
ถึงการพิพากษา
3พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "วิ ญ- 8 แต่ โนอาห์ เป็ นที โปรดปราน
ญาณของเราจะไม่ วิ งวอนกั บ ในสายพระเนตรของพระเยโฮมนุ ษย์ ตลอดไป เพราะเขาเป็ น วาห์
แต่ เนื อหนัง อายุของเขาจะเพียง 9ต่ อไปนี คื อพงศ์ พั นธุ์ ของโนอาห์ โนอาห์ เป็ นคนชอบธรรม
แค่ ร้อยยี สิบปี "
4ในคราวนั นมี พวกมนุ ษย์ ยั กษ์ และดี รอบคอบในสมั ยของท่ าน
บนแผ่ นดิ นโลก แล้ วภายหลั ง และโนอาห์ ดาํ เนินกับพระเจ้ า
เมื อบุ ต รชายทั งหลายของพระ 10 โนอาห์ ให้ กํา เนิ ดบุ ต รชาย
เจ้ าสมสู่ กั บบุ ต รสาวทั งหลาย สามคน ชื อเชม ฮาม และยาเฟท
ของมนุ ษย์ และเธอทั งหลาย 11 ดั งนั นมนุ ษย์ โลกจึ งชั วช้ าต่ อ
คลอดบุ ตรให้ แก่ พวกเขา บุ ตร พระพักตร์พระเจ้ า และแผ่ นดิน
เหล่ านั นเป็ นคนมี อาํ นาจมาก โลกก็เต็มไปด้ วยความอํามหิ ต
ตั งแต่ สมั ยโบราณเป็ นคนมี ชื อ 12 พระเจ้ าทอดพระเนตรบน
แผ่ นดินโลก และดูเถิด แผ่ นดิน
เสียง
5 และพระเจ้ าทรงเห็ น ว่ าความ โลกก็ชั วช้ า เพราะว่ าบรรดา
ชั วของมนุ ษย์ มี มากบนแผ่ นดิ น เนื อหนั งได้ กระทํา การชั วช้ าบน
โลก และเจตนาทุ กอย่ างแห่ ง แผ่ นดินโลก
ความคิ ด ทั งหลายในใจของเขา 13 พระเจ้ าตรั สแก่ โนอาห์ ว่ า
ล้ วนแต่ ชั วร้ ายอย่ างเดี ยวเสมอ "ต่ อหน้ าเราบรรดาเนื อหนังก็มา
ถึ งวาระสุ ดท้ ายแล้ ว เพราะว่ า
ไป

6

(B) ปฐก B:EO (E) พบญ G:J-H (J) สดด GO:JM; กท N:BK-BG (H) กดว BJ:JE-JJ
(N) ปฐก O:EB (K) B ซมอ BN:BB, EM (G) ปฐก G:H, EJ (O) ปฐก BM:BM (M) ปฐก N:EE
(BI) รม N:JE (BB) อสค O:BG (BE) สดด BH:B-J; NJ:E-J (BJ) ปฐก K:BG; B ปต H:G
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ปฐมกาล K, G
หน้ า 12
แผ่ นดิ น โลกเต็ ม ไปด้ วยความ สัตว์เลื อยคลานตามชนิดของมัน
อํา มหิ ตเพราะพวกเขา และ อย่ างละคู่ จะมาหาเจ้ าเพื อรั กษา
ดู เถิ ด เราจะทําลายพวกเขา ชี วิตไว้
พร้ อมกับแผ่ นดินโลก
21 เจ้ าจงหาอาหารทุ ก อย่ า งที
14 เจ้ าจงต่ อนาวาด้ วยไม้ สน กิ นได้ และสะสมไว้ สาํ หรั บเจ้ า
โกเฟอร์ เจ้ าจงทําเป็ นห้ องๆใน และมั นจะเป็ นอาหารสําหรั บเจ้ า
นาวา และยาทั งข้ างในข้ างนอก และสัตว์ท ังปวง"
ด้ วยชั น
22 โนอาห์ ได้ กระทํา ตามทุ กสิ ง
15 เจ้ าจงต่ อนาวาตามนี นาวา ทีพระเจ้ าทรงบัญชาแก่ ท่ าน ดัง
ยาวสามร้ อยศอก กว้ างห้ าสิ บ นั นท่านจึงกระทํา
ศอก และสูงสามสิบศอก
โนอาห์ ครอบครัวของเขา
16 เจ้ าจงทํา ช่ องในนาวา และ และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
ให้ อยู่ ข้างบนขนาดศอกหนึ งและ
และพระเยโฮวาห์ ตรั ส แก่
เจ้ าจงตั งประตู ที ด้ านข้ างนาวา
โนอาห์ ว่ า "เจ้ าและครอบ
เจ้ าจงทําเป็ นชั นล่ าง ชั นที สอง ครั ว ทั งหมดจงเข้ าไปในนาวา
และชั นทีสาม
เพราะว่ าเราเห็ นว่ า เจ้ าชอบ
17 ดู เถิ ด เราเองเป็ นผู้ กระ- ธรรมต่ อหน้ าเราในชั วอายุน ี
ทํา ให้ นํา ท่ ว มบนแผ่ นดิ นโลก 2เจ้ าจงเอาสั ตว์ ท ั งปวงที สะอาด
เพื อทํา ลายบรรดาเนื อหนั ง ใต้ ทั งตั วผู้ และตั วเมี ยอย่ างละเจ็ด
ฟ้ าที มี ลมปราณแห่ งชี วิ ต และ ตัว และสัตว์ ท ังปวงที ไม่ สะอาด
ทุ กสิ งบนแผ่ นดินโลกจะตายสิ น
ทังตัวผู้ และตัวเมียอย่ างละคู่
18 แต่ เราจะตั งพั นธสั ญญาของ 3 นกในอากาศทั งตั วผู้ และตั ว
เราไว้ กับเจ้ า และเจ้ าจงเข้ าอยู่ ใน เมี ยอย่ างละเจ็ดตั วด้ วย เพื อ
นาวา ทังเจ้ า บุตรชาย ภรรยา รั ก ษาชี วิ ต ไว้ ให้ สื บเชื อสายบน
และบุ ตรสะใภ้ ของเจ้ าพร้ อมกั บ พื นแผ่ นดินโลก
เจ้ า
4เพราะว่ าอี กเจ็ดวั นเราจะบั น19 เจ้ าจงนําสัตว์ ท ั งปวงที มีชี วิต ดาลให้ ฝนตกบนแผ่ นดิ นโลกสี
ทั งตั วผู้ และตั วเมี ยทุ กชนิ ด สิ บวั นสี สิ บคื น และสิ งที มี ชี วิต
อย่ างละคู่ เข้ าไปในนาวาเพื อ ทั งปวงที เราสร้ างมานั น เราจะ
รักษาชี วิต
ทําลายเสียจากพื นแผ่ นดินโลก"
20 นกตามชนิ ดของมั น และ 5โนอาห์ ได้ กระทํา ตามทุ กสิ งที
สั ตว์ ใช้ งานตามชนิ ดของมั น พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ ท่าน

7

(BG) ปฐก G:H, EB-EJ; ลก BK:EE (BO) ปฐก G:B, G, BJ; O:EI-M:BG (BM) ปฐก G:E
(EI) ปฐก G:M, BN (EE) ปฐก G:N, M, BK (B) ปฐก K:M; สดด JJ:BO; สภษ BI:M
(E) ลนต BI:BI; BB; พบญ BH:J-EI (H) ปฐก G:BI, BE, BG; อพย G:EN (N) ปฐก K:EE
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หน้ า 13
ปฐมกาล G
6 เมื อนํา ท่ วมบนแผ่ นดิ น โลก คลานไปมาบนแผ่ นดิ นโลกตาม
โนอาห์ มีอายุได้ หกร้ อยปี
ชนิดของมัน และนกทังปวงตาม
7โนอาห์ ท ั งบุ ตรชาย ภรรยา ชนิ ดของมั น คื อบรรดานกทุ ก
และบุ ตรสะใภ้ ท ั งหลายจึ งเข้ าไป ชนิดทีมีลักษณะแตกต่ างกัน
ในนาวาเพราะเหตุนาํ ท่วม
15 สั ตว์ ทั งปวงที มี ลมปราณ
8สั ตว์ ท ั งปวงที สะอาดและสั ตว์ แห่ งชี วิ ตได้ เข้ าไปหาโนอาห์
ทั งปวงที ไม่ สะอาดและฝู ง นก ในนาวาเป็ นคู่ ๆ
และบรรดาสั ตว์ ที เลื อยคลานบน 16 สั ต ว์ ท ั งปวงที เข้ าไปนั นได้
แผ่ นดินโลก
เข้ าไปทั งตั วผู้ และตั วเมี ยตามที
9 ได้ เข้ าไปหาโนอาห์ ในนาวา พระเจ้ าได้ ทรงบั ญชาแก่ ท่ า น
เป็ นคู่ ๆทังตัวผู้ และตัวเมีย ตาม และพระเยโฮวาห์ ทรงปิ ดประตู
ทีพระเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ แก่ โน- ให้ ท่าน
อาห์
นําท่ วม
10 ต่ อมาอีกเจ็ดวั นนํา ก็ท่ วมบน 17 นํา ได้ ท่ วมแผ่ นดิ นโลกสี สิ บ
แผ่ นดินโลก
วัน และนํา ก็ทวีมากขึ นและหนุ น
11 เมื อโนอาห์ มี ชี วิ ต อยู่ ได้ หก นาวาให้ สูงเหนือแผ่ นดินโลก
ร้ อยปี ในเดือนที สอง วันที สิบ 18 นํา ไหลเชี ยวและทวี ม ากยิ ง
เจ็ดของเดือนนั น ในวันเดียวกัน ขึ นบนแผ่ นดิ นโลก และนาวา
นั นเอง นํา พุ ท ังหลายที อยู่ ที ลึก ลอยบนผิวนํา
ใต้ บาดาลก็พลุ่ งขึ นมา และช่ อง 19 นํา ไหลเชี ยวทวีมากยิ งขึ นบน
ฟ้ าก็เปิ ดออก
แผ่ นดินโลก และนํา ก็ท่วมภูเขา
12 ฝนตกบนแผ่ น ดิ น โลกสี สิ บ สูงทุ กแห่ งทัวใต้ ฟ้า
วันสี สิบคืน
20 นํา ไหลเชี ยวท่ วมเหนื อภูเขา
13 ในวั นเดี ยวกั นนั นเองโนอาห์ สิบห้ าศอก
และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม 21 บรรดาเนื อหนังทีเคลื อนไหว
ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน- บนแผ่ นดินโลก ทังนก สัตว์ใช้
อาห์ และบุ ตรสะใภ้ ท ั งสามได้ งาน สั ตว์ ป่ า และสั ตว์ เลื อย
เข้ าไปในนาวา
คลานที คลานไปมาบนแผ่ นดิ น
14 เขาเหล่ านั นและสั ตว์ ป่ าทั ง โลก และมนุ ษย์ท ังปวงก็ตายสิ น
ปวงตามชนิ ดของมั น และสั ตว์ 22 มนุ ษย์ ทั งปวงผู้ ซึ งมี ลม
ใช้ งานทั งปวงตามชนิ ด ของมั น ปราณแห่ งชี วิตเข้ าออกทางจมู ก
และบรรดาสั ตว์ เ ลื อยคลานที สิ งสารพัดทีอยู่ บนบกตายสิ น
(K) ปฐก N:H, JE (G) ปฐก K:BO; G:B, BJ (BB) ปฐก O:E; สดด GO:EJ; สภษ O:EO
(BE) ปฐก G:H, BG (BH) ปฐก B:EB; K:BM (BN) ปฐก K:BM-EI; G:M (BK) ปฐก G:E-J
(BG) ปฐก G:H, BE; O:K (BO) สดด BIH:EK (EB) ปฐก K:G, BJ, BG; G:H (EE) ปฐก E:G
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ปฐมกาล G, O
หน้ า 14
23 สิ งที มี ชี วิ ต ทั งปวงที อยู่ บน นั น
พื นแผ่ นดิ นโลกถู กทํา ลาย ทั ง 7ท่ านปล่ อยกาตั วหนึ ง ซึ งมั น
มนุ ษย์ สั ตว์ ใช้ งาน สั ตว์ เลื อย บิ น ไปมาจนกระทั งนํา ลดแห้ ง
คลาน และนกในอากาศ และทุ ก จากแผ่ นดินโลก
สิ งถู กทํา ลายจากแผ่ นดิ น โลก 8 ท่ า นจึ ง ปล่ อยนกเขาตั วหนึ ง
เหลื ออยู่ แต่ โนอาห์ และทุ กสิ งที ด้ วยเพื อจะรู้ ว่า นํา ได้ ลดลงจาก
อยู่ กับท่านในนาวา
พื นแผ่ นดินโลกหรือยัง
24 นํา ไหลเชี ยวบนแผ่ นดิ นโลก 9แต่ นกเขาไม่ พบที ที จะจั บอาเป็ นเวลาหนึ งร้ อยห้ าสิบวัน
ศัยอยู่ ได้ เพราะนํา ยังท่วมทั วพื น
นําลดลงและนาวาค้างอยู่
แผ่ นดินโลกอยู่ มันจึงได้ กลับมา
หาท่ านในนาวา ดั งนั นท่ านจึ ง
บนเทือกเขาอารารัต
พระเจ้ าทรงระลึ กถึ งโนอาห์ ยื นมื อออกไปจั บนกเขาเข้ ามาไว้
บรรดาสั ตว์ ที มี ชี วิ ตและ ด้ วยกันในนาวา
สั ตว์ ใช้ งานทั งปวงที อยู่ กั บท่ าน 10 ท่ านคอยอยู่ อีกเจ็ดวัน ท่ าน
ในนาวา และพระเจ้ าทรงทํา ให้ จึ งปล่ อยนกเขาไปจากนาวาอี ก
ลมพัดมาเหนือแผ่ นดินโลก และ ครั งหนึ ง
11 ในเวลาเย็ นนกเขาก็ก ลั บมา
นํา ทังปวงก็ลดลง
2 นํา พุ ท ั งหลายที อยู่ ใต้ บาดาล ยั งท่ าน ดู เถิ ด มั นคาบใบมะและช่ องฟ้ าทังปวงก็ปิด และฝน กอกเทศเขี ยวสดมา ดั งนั นโนอาห์ จึ งรู้ ว่ า นํา ได้ ลดลงจาก
ทีตกจากฟ้ าก็หยุด
3นํา ก็ค่ อยๆลดลงจากแผ่ น ดิ น แผ่ นดินโลกแล้ ว
โลก และล่ วงไปร้ อยห้ าสิ บวั น 12 ท่ านคอยอยู่ อี กเจ็ดวั น และ
ปล่ อยนกเขาออกไป แล้ วมันไม่
แล้ วนํา ก็ลดลง
4ณ เดื อนที เจ็ด วั นที สิ บเจ็ด กลับมาหาท่านอีกเลย
นาวาก็ค้ างอยู่ บนเทื อ กเขาอา- 13 ต่ อมาปี ที หกร้ อยหนึ งเดื อน
ที หนึ งวันที หนึ งของเดือนนั นนํา
รารัต
5นํา ก็ค่ อยๆลดลงจนถึ งเดื อนที ก็แห้ งจากแผ่ นดินโลก โนอาห์ ก ็
สิบ ในเดือนทีสิบ ณ วันทีหนึ ง เปิ ดหลั งคาของนาวาและมองดู
ของเดื อนนั น ยอดภู เขาต่ างๆ ดูเถิด พื นแผ่ นดินแห้ งแล้ ว
14 ในเดื อนที สองวั นที ยี สิ บเจ็ด
โผล่ ข ึ นมา
6ต่ อจากนั นอีกสี สิบวัน โนอาห์ ของเดื อนนั นแผ่ นดิ นโลกก็แห้ ง
ก็เปิ ดช่ องในนาวาที ท่านได้ ทาํ ไว้ สนิท
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(EJ) มธ EH:JO-JM; ลก BG:EK-EG; ฮบ BB:G; B ปต J:EI; E ปต E:N (EH) ปฐก O:J-H
(B) ปฐก BM:EM; อพย E:EH; BH:EB; BN:BI; B ซมอ B:BM; โยบ BE:BN; สดด EM:BI
(E) ปฐก G:H, BB-BE; พบญ BB:G; โยบ JO:JG (J) ปฐก G:EH (K) ปฐก K:BK
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หน้ า 15
ปฐมกาล O, M
15 พระเจ้ าตรัสแก่ โนอาห์ ว่า
เราจะไม่ ประหารสิ งทั งปวงที มี
16 "จงออกไปจากนาวา ทั งเจ้ า ชี วิ ตอี ก เหมื อนอย่ างที เราได้
ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ กระทําแล้ วนั น
ทังหลายของเจ้ า
22 ในขณะที โลกยั งดํา รงอยู่ น ั น
17 จงพาสั ต ว์ ที มี ชี วิ ต ทั งปวง จะมีฤดูหว่ านฤดูเก็บเกี ยว เวลา
ที อยู่ ด้ วยกั นกั บเจ้ า คื อบรรดา เย็นเวลาร้ อน ฤดูร้ อนฤดู หนาว
เนื อหนัง ทังนก สัตว์ใช้ งานและ กลางวันกลางคืนต่ อไป"
สั ต ว์ เลื อยคลานทั งปวงที คลาน
คุณค่ าของชี วิต
ไปมาบนแผ่ นดิ นโลกให้ ออกมา
พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่
เพื อพวกมั น จะทวี ม ากขึ นบน
โนอาห์ และบุ ตรชายทั ง
แผ่ นดินโลก และมีลูกดกทวีมาก หลายของท่าน และตรัสแก่ พวก
ขึ นบนแผ่ นดินโลก"
เขาว่ า "จงมีลูกดก และทวีมาก
18 โนอาห์ จึ งออกไป พร้ อม ขึ นจนเต็มแผ่ นดิน
ทั งบุ ตรชาย ภรรยา และบุ ตร 2สั ตว์ ป่าทั งปวงบนแผ่ นดิ นโลก
สะใภ้ ท ังหลายทีอยู่ กับท่าน
บรรดานกในอากาศ สิ งทังปวงที
19 สั ตว์ ป่ าทั งปวง บรรดาสั ตว์ คลานไปมาบนแผ่ นดินโลก และ
เลื อยคลาน นกทังปวง และทุ ก บรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
สิ งที คลานไปมาบนแผ่ นดิ นโลก พวกเจ้ าและหวาดกลั วต่ อ พวก
ตามชนิ ดของพวกมั น ออกไป เจ้ า พวกมันจะถู กมอบอยู่ ในมือ
จากนาวา
พวกเจ้ า
โนอาห์ถวายเครื องบู ชา
3สิ งทั งปวงที มี ชี วิตเคลื อนไหว
20 โนอาห์ ก ็ ส ร้ างแท่ น บู ช าแด่ ไปมาจะเป็ นอาหารของพวกเจ้ า
พระเยโฮวาห์ และเอาบรรดา เช่ นเดี ยวกั บพืชผั กเขี ยวสด เรา
สั ต ว์ ที สะอาดและบรรดานกที ยกทุ กสิ งให้ แก่ พวกเจ้ า
สะอาดถวายเป็ นเครื องเผาบู ชา 4แต่ เนื อกั บชี วิ ตของมั น คื อ
เลื อดของมั น พวกเจ้ าอย่ ากิ น
ทีแท่นนั น
21 พระเยโฮวาห์ ได้ ดมกลิ น เลย
ผู ท้ ี ฆ่ าคนมีโทษถึง
หอมหวาน และพระเยโฮวาห์
ทรงดําริในพระทัยว่ า "เราจะไม่
ประหารชี วิต
สาปแช่ งแผ่ นดิ น อี กเพราะเหตุ 5 โลหิ ตเจ้ าที เป็ นชี วิ ต ของเจ้ า
มนุ ษย์ ด้ วยว่ าเจตนาในใจของ เราจะเรี ยกเอาแน่ นอน เราจะ
เขาล้ วนแต่ ชั วร้ ายตั งแต่ เด็กมา เรี ยกเอาจากชี วิ ตของสั ตว์ ป่าทั ง
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(BK) ปฐก G:BJ (BG) ปฐก B:EE, EO (EI) ปฐก J:BG (EB) ปฐก J:BG; K:N, G, BJ, BG
(EE) ปฐก BI:EN; สดด GH:BK (B) ปฐก B:EO-EM; O:BG (E) ปฐก B:EK, EO; สดด O:K
(J) ปฐก B:EM; พบญ BE:BN (H) ลนต G:EK; BG:BI-BK (N) ปฐก H:M-BI; อพย EB:EO
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ปฐมกาล M
หน้ า 16
ปวงและจากมื อมนุ ษย์ เราจะ สั ตว์ ที มี ชี วิตทั งปวงที อยู่ กั บเจ้ า
เรี ยกเอาชี วิ ต มนุ ษย์ จ ากมื อ พี ในทุ กชั วอายุตลอดไปเป็ นนิตย์
น้ องของตนทุ กคน
13 เราได้ ต ั งรุ้ งของเราไว้ ที เมฆ
6 ผู้ ใดทํา ให้ โลหิ ตของมนุ ษย์ และมั นจะเป็ นหมายสํา คั ญแห่ ง
ไหล ผู้ อื นจะทํา ให้ ผู้ นั นโลหิ ต พั นธสั ญญาระหว่ างเรากั บแผ่ น
ไหล เพราะว่ าพระเจ้ าทรงสร้ าง ดินโลก
มนุ ษย์ ตามแบบพระฉายของ 14 และต่ อ มาเมื อเราให้ มี เ มฆ
พระองค์
เหนื อแผ่ นดิ นโลก จะเห็ นรุ้ งที
7เจ้ าจงมี ลู กดกทวี มากขึ นอุ ดม เมฆนั น
บริ บู ร ณ์ ในแผ่ นดิ นโลกและทวี 15 และเราจะระลึกถึงพันธสั ญมากขึ นในนั น"
ญาของเราซึ งมี ร ะหว่ า งเรากั บ
8พระเจ้ าจึ งตรั สแก่ โนอาห์ และ พวกเจ้ าและสิ งที มี ชี วิ ต ทั งปวง
บุตรชายทังหลายทีอยู่ กับท่านว่ า แห่ งบรรดาเนื อหนั ง และนํา จะ
พระเจ้าทรงกระทํา
ไม่ มาท่ วมทํา ลายบรรดาเนื อ
หนังอีกต่ อไป
พันธสัญญากับโนอาห์
9"ดู เถิ ด เราตั งพั นธสั ญญา 16 จะมี ร้ ุ งที เมฆและเราจะมอง
ของเรากั บพวกเจ้ า และกั บ ดู มั น เพื อเราจะระลึ กถึ ง พั นธสั ญญานิ รั นดร์ ระหว่ างพระเจ้ า
เชื อสายของเจ้ าสืบไป
10 และกั บสั ตว์ ที มี ชี วิ ตทั ง ปวง กับสิ งทังปวงที มีชีวิตแห่ งบรรดา
ทีอยู่ กับเจ้ า ทังนก สัตว์ใช้ งาน เนื อหนังทีอยู่ บนแผ่ นดินโลก"
และบรรดาสั ต ว์ ป่ าบนแผ่ นดิ น 17 และพระเจ้ าตรั ส แก่ โนอาห์
โลกที อยู่ กั บเจ้ า สั ตว์ ท ั งปวงที ว่ า "นี เป็ นหมายสํา คั ญแห่ ง
ออกจากนาวา รวมทั งบรรดา พั น ธสั ญญาซึ งเราได้ ตั งไว้ ระหว่ างเรากั บบรรดาเนื อหนั งบน
สัตว์ป่าบนแผ่ นดินโลก
11 เราจะตั งพั นธสั ญญาของเรา แผ่ นดินโลก"
ไว้ กั บพวกเจ้ าว่ า จะไม่ มีการทํา 18 บุตรชายของโนอาห์ ทีได้ ออก
ลายบรรดาเนื อหนั งโดยนํา ท่ วม จากนาวา คือเชม ฮาม และยาอีก จะไม่ มีนาํ มาท่วมทําลายโลก เฟท และฮามเป็ นบิ ดาของคานาอัน
อีกต่ อไป"
12 พระเจ้ าตรัสว่ า "นี เป็ นหมาย 19 นี เป็ นบุ ต รชายสามคนของ
สําคั ญแห่ งพั นธสั ญญาซึ งเราตั ง โนอาห์ และมนุ ษย์ ที กระจั ด
ไว้ ระหว่ างเรากั บพวกเจ้ า และ กระจายออกไปทัวโลกมาจากคน
(K) ปฐก B:EK-EG (G) ปฐก M:B, BM (M) ปฐก K:BO; อสย NH:M (BI) สดด BHN:M
(BB) ปฐก O:EB (BE) ปฐก M:BJ, BG (BJ) อสค B:EO; วว H:J (BN) ลนต EK:HE, HN
(BK) ปฐก BG:BJ, BM; E ซมอ EJ:N (BO) ปฐก M:EN-EG; BI:K (BM) ปฐก N:JE; M:B, G
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หน้ า 17
ปฐมกาล M, BI
เหล่ านี
ชี วิตต่ อไปอีกสามร้ อยห้ าสิบปี
โนอาห์เมาเหล้าองุ่ น
29 รวมอายุ ของโนอาห์ ไ ด้ เก้ า
20 โนอาห์ เริ มเป็ นชาวสวนและ ร้ อยห้ าสิบปี และท่านได้ ส ิ นชี วิต
ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์
เขาทําสวนองุ่ น
ของบุ ตรชายทั งหลาย
21 ท่ านได้ ดื มเหล้ าองุ่ นจน
เมาและท่ านก็เปลื อยกายอยู่ ใน ของโนอาห์ คือเชม ฮาม และ
ยาเฟท และพวกเขากําเนิดบุตร
เต็นท์ของท่าน
22 ฮาม บิดาของคานาอัน เห็น ชายหลายคนหลังนํา ท่วม
เชื อสายของยาเฟท
บิ ดาของตนเปลื อยกายอยู่ จึ ง
บอกพี น้ องทั งสองคนของเขาที 2 บุ ต รชายทั งหลายของยาเฟท
ชื อโกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาอยู่ ภายนอก
23 เชมกั บยาเฟทเอาผ้ าผืนหนึ ง วาน ทู บัล เมเชค และทิราส
พาดบ่ า ของเขาทั งสองคนเดิ น 3บุ ตรชายทั งหลายของโกเมอร์
หั นหลั ง เข้ าไปปกปิ ดกายบิ ด า ชื ออัชเคนัส รีฟาท และโทการของพวกเขาที เปลื อยอยู่ และมิ มาห์
ได้ หั น หน้ าดู ก ายบิ ด าของพวก 4 บุ ต รชายทั งหลายของยาวาน
ชื อเอลีชาห์ ทารชิ ช คิทธิม และ
เขาทีเปลือยอยู่ น ั น
24 โนอาห์ ส ร่ างเมาแล้ วจึ ง รู้ ว่ า โดดานิม
บุ ต รชายสุ ด ท้ องของเขาได้ ทํา 5จากเชื อสายเหล่ านี อาณาเขต
ของชนชาติ ท ั งหลายได้ แบ่ งแยก
อะไรแก่ ท่าน
ตามดิ นแดนต่ า งๆของพวกเขา
คานาอันถู กสาปแช่ ง
25 ท่ านพู ดว่ า "คานาอั นจงถู ก แต่ ละคนตามภาษาของเขา ตาม
สาปแช่ ง และเขาจะเป็ นทาสแห่ ง ครอบครัวของพวกเขา ตามชาติ
ทาสทังหลายของพี น้ องของเขา" ของพวกเขา
เชื อสายของฮาม
26 ท่ านพู ดว่ า "สรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเชม และ 6บุ ตรชายทั งหลายของฮามชื อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
คานาอันจะเป็ นทาสของเขา
27 พระเจ้ าจะทรงเพิ มพู น ยา- 7 บุ ต รชายทั งหลายของคู ช ชื อ
เฟทและเขาจะอาศัยอยู่ ในเต็นท์ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอาของเชม และคานาอั นจะเป็ น มาห์ และสั บเทคา และบุ ตร
ชายทั งหลายของราอามาห์ ชื อ
ทาสของเขา"
28 หลั งจากนํา ท่ วมโนอาห์ มี เชบาและเดดาน
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(EI) ปฐก J:BM, EJ; H:E (EB) B ซมอ EN:EK; สภษ EI:B (EJ) อพย EI:BE; กท K:B
(EN) พบญ EG:BK; ยชว M:EJ, EG (EK) ปฐก BH:EI; EH:EG (EG) ปฐก BI:E-N; JM:J
(B) ปฐก M:B, G, BM (E) B พศด B:N-G (N) ปฐก BB:O (K) B พศด B:O-BK
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ปฐมกาล BI
หน้ า 18
8 คู ช ให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อนิ ม โรด ครอบครัวต่ างๆของคนคานาอัน
เขาเริ มเป็ นคนมี อาํ นาจมากบน ก็กระจัดกระจายออกไป
แผ่ นดินโลก
19 เขตแดนของคนคานาอันจาก
9เขาเป็ นพรานที มี กาํ ลั งมากต่ อ เมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร์
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั น จนถึ งเมื องกาซา ไปทางเมื อง
จึงว่ า "เหมือนกับนิมโรดพรานที โสโดม เมื องโกโมราห์ เมื อง
มี กาํ ลั งมากต่ อ พระพั กตร์ พระ อั ดมาห์ และเมื องเศโบยิ มจน
เยโฮวาห์ "
ถึงเมืองลาชา
10 การเริ มต้ นอาณาจั กรของเขา 20 นี เป็ นบุ ตรชายทั งหลายของ
คื อเมื องบาเบล เมื องเอเรก ฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา
เมื องอั คคั ด และเมื องคาลเนห์ ตามภาษาของพวกเขา ตาม
ในแผ่ นดินของชิ นาร์
แผ่ นดิ น ของพวกเขาและตาม
11 ฝ่ ายอั สซู รจึ งออกไปจาก ชาติของพวกเขา
แผ่ นดินของชิ นาร์น ั น และสร้ าง
เชื อสายของเชม
เมื องนี นะเวห์ เมื องเรโหโบท 21 เช่ นเดี ยวกั นเชมผู้ เป็ นบรรพ
และเมืองคาลาห์
บุ รุ ษของบรรดาชนเอเบอร์ ผู้
12 และเมื อ งเรเสนซึ งอยู่ ระ- เป็ นพี ชายคนโตของยาเฟท เขา
หว่ างเมื องนี นะเวห์ กั บเมื อง ก็ให้ กาํ เนิดบุตรหลายคนด้ วย
คาลาห์ เมืองนี เป็ นเมืองใหญ่
22 บุตรของเชมชื อเอลาม อัส13 มิ ส รายิ ม ให้ กํา เนิ ด บุ ตรชื อ ชู ร อารฟั คชาด ลูด และอารัม
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู - 23 บุตรอารัมชื ออูส ฮุล เกเธอร์
ฮิม
และมัช
14 ปั ทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ ซึ งออก 24 อารฟั คชาดให้ กํา เนิ ด บุ ต ร
มาจากเขาคื อคนฟี ลิสติม) และ ชื อเชลาห์ และเชลาห์ ให้ กาํ เนิด
คัฟโทริม
บุตรชื อเอเบอร์
15 คานาอั นให้ กําเนิ ดบุ ตรหั วปี 25 เอเบอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชาย
ชื อไซดอนและเฮท
สองคน
คนหนึ งชื อเพเลก
16 และคนเยบุ ส คนอาโมไรต์ เพราะในสมัยของเขาแผ่ นดินถู ก
คนเกอร์กาชี
แบ่ งแยก และน้ องชายของเขา
17 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี
ชื อโยกทาน
18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และ 26 โยกทานให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อ
คนฮามั ท
และภายหลั งนั น อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท
(O) มคา N:K (M) ปฐก K:BB; EB:EI (BI) ปฐก BB:M; มคา N:K (BB) ปฐก EN:BO
(BH) B พศด B:BE (BN) ปฐก EJ:J (BK) ปฐก BH:G (BM) ปฐก BJ:BE, BH-BN, BG
(EE) ปฐก BI:EH; BB:BI-EK (EH) ปฐก BB:BE; ลก J:JN (EN) B พศด B:BM

01_gen.pub
page 18

Monday, February 29, 2016 12:29

หน้ า 19
ปฐมกาล BI, BB
และเยราห์
อิ ฐใช้ ต่ า งหิ นและมี ยางมะตอย
27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์
ใช้ ต่างปูนสอ
28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา
4เขาทั งหลายพู ดว่ า "มาเถิ ด
29 โอฟี ร์ ฮาวิ ลาห์ และโยบั บ ให้ พวกเราสร้ างเมื อ งขึ นเมื อ ง
คนเหล่ านี เป็ นบุตรชายทั งหลาย หนึ งและก่ อ หอให้ ยอดของมั น
ของโยกทาน
ไปถึ งฟ้ าสวรรค์ และให้ พวกเรา
30 ที อยู่ อาศั ยของพวกเขาเริ ม สร้ างชื อเสี ยงของพวกเราไว้
จากเมื องเมชาไปทางเสฟาร์ เพื อว่ า พวกเราจะไม่ กระจั ด
เทือกเขาทางทิศตะวันออก
กระจายไปทัวพื นแผ่ นดินโลก"
31 นี เป็ นบุ ตรชายทั งหลายของ
พระเจ้าทรงทําให้เกิด
เชม ตามครอบครัวของพวกเขา
ภาษาต่ างๆ
ตามภาษาของพวกเขา ตาม 5 และพระเยโฮวาห์ เ สด็ จ ลงมา
แผ่ นดิ น ของพวกเขาและตาม ทอดพระเนตรเมื อ งและหอนั น
ชาติของพวกเขา
ซึ งบุ ต รทั งหลายของมนุ ษย์ ไ ด้
32 นี เป็ นครอบครั วต่ า งๆของ ก่ อสร้ างขึ น
บุ ตรชายทั งหลายของโนอาห์ 6แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ดู
ตามพงศ์พันธุ์ ของพวกเขา ตาม เถิ ด คนเหล่ านี เป็ นอั นหนึ งอั น
ชาติ ของพวกเขา และจากคน เดี ยวกั น และพวกเขาทั งปวงมี
เหล่ านี ประชาชาติ ท ั งหลายถู ก ภาษาเดียว พวกเขาเริ มทําเช่ นนี
แบ่ งแยกในแผ่ นดินโลกภายหลัง แล้ ว ประเดี] ยวจะไม่ มีอะไรหยุด
นํา ท่วม
ยั งพวกเขาได้ ในสิ งที พวกเขาคิ ด
หอบาเบล
จะทํา
ทั วแผ่ นดิ น โลกมี ภ าษา 7มาเถิ ด ให้ พวกเราลงไปและ
เดี ยวและมี สาํ เนี ยงเดี ยว ทํา ให้ ภาษาของเขาวุ่ นวายที นั น
กัน
เพื อไม่ ให้ พวกเขาพู ดเข้ าใจกั น
2 และต่ อมาเมื อพวกเขาเดิ น ได้ "
ทางจากทิ ศ ตะวั นออกก็ พ บที 8ดั งนั นพระเยโฮวาห์ จึ งทรงทํา
ราบในแผ่ น ดิ น ชิ นาร์ และพวก ให้ เขากระจั ด กระจายจากที นั น
เขาอาศัยอยู่ ทีนั น
ไปทัวพื นแผ่ นดิน พวกเขาก็เลิก
3แล้ วพวกเขาต่ า งคนต่ างก็ พู ด สร้ างเมืองนั น
กันว่ า "มาเถิด ให้ พวกเราทําอิฐ 9เหตุ ฉะนั นจึ งเรี ยกชื อเมืองนั น
และเผามันให้ แข็ง" พวกเขาจึงมี ว่ า บาเบล เพราะว่ าที นั นพระ
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(JE) ปฐก M:BM; BI:B; BB:O (E) ปฐก BI:BI; BB:BB (H) ปฐก K:H; กดว BH:HH
(N) ปฐก BO:EB; อพย J:O; BM:BB, BO, EI (K) ปฐก M:BM; BB:B; พบญ JB:EB
(G) ปฐก B:EK; BE:BG; HE:JJ (O) ปฐก BI:EN, JE; BB:H (M) B คร BH:EJ
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เยโฮวาห์ ทรงทํา ให้ ภาษาของทั ว บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
โลกวุ่ นวาย และ ณ จากที นั น 18 เปเลกมี อายุ ได้ สามสิ บปี
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงทํา ให้ พวก และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเรอู
เขากระจัดกระจายออกไปทัวพื น 19 หลั งจากเปเลกให้ กาํ เนิ ดเรอู
แผ่ นดินโลก
แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กสองร้ อย
เชื อสายของอับราม
เก้ าปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย
10 ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ และบุตรสาวหลายคน
เชม เชมมี อายุ ได้ ร้ อยปี และให้ 20 เรอู มี อ ายุ ไ ด้ สามสิ บสองปี
กําเนิดบุตรชื ออารฟั คชาด หลัง และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเสรุก
21 หลั งจากเรอู ให้ กํา เนิ ดเสรุ ก
นํา ท่วมสองปี
11 หลั งจากเชมให้ กํา เนิ ดอาร- แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กสองร้ อย
ฟั คชาดแล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี ก เจ็ดปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย
ห้ าร้ อยปี และให้ กาํ เนิดบุตรชาย และบุตรสาวหลายคน
22 เสรุ กมี อายุ ไ ด้ สามสิ บปี และ
และบุตรสาวหลายคน
12 อารฟั คชาดมี อายุ ได้ สามสิ บ ให้ กาํ เนิดบุตรชื อนาโฮร์
ห้ าปี และให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อเช- 23 หลั งจากเสรุ กให้ กํา เนิ ดนาโฮร์ แล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กสอง
ลาห์
13 หลั ง จากอารฟั คชาดให้ กํา - ร้ อยปี และให้ กําเนิ ดบุ ตรชาย
เนิ ดเชลาห์ แล้ วก็มี อายุ ต่ อไปอี ก และบุตรสาวหลายคน
สี ร้ อยสามปี และให้ กาํ เนิ ดบุตร 24 นาโฮร์ มี อ ายุ ไ ด้ ยี สิ บ เก้ าปี
และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเทราห์
ชายและบุตรสาวหลายคน
25 หลั งจากนาโฮร์ ให้ กํา เนิ ด
14 เชลาห์ มี อายุ ได้ สามสิ บปี
เทราห์ แล้ วก็มีอายุ ต่ อไปอีกร้ อย
และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเอเบอร์
15 หลั งจากเชลาห์ ให้ กํา เนิ ด สิบเก้ าปี และให้ กาํ เนิดบุตรชาย
เอเบอร์ แล้ วก็ มี อายุ ต่ อไปอี กสี และบุตรสาวหลายคน
ร้ อยสามปี และให้ กํา เนิ ดบุ ตร 26 เทราห์ มีอายุ ได้ เจ็ดสิ บปี และ
ให้ กาํ เนิดบุตรชื ออับราม นาโฮร์
ชายและบุตรสาวหลายคน
16 เอเบอร์ มี อายุ ได้ สามสิ บสี ปี และฮาราน
27 ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ
และให้ กาํ เนิดบุตรชื อเปเลก
17 หลั ง จากเอเบอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด เทราห์ เทราห์ ให้ กาํ เนิดอั บราม
เปเลกแล้ ว ก็มี อายุ ต่ อไปอี กสี นาโฮร์ และฮาราน และฮาราน
ร้ อยสามสิ บปี และให้ กํา เนิ ด ให้ กาํ เนิดบุตรชื อโลท
(BI) ปฐก BI:EE-EN; B พศด B:BG (BE) ลก J:JN (BK) B พศด B:BM; ลก J:JN
(EI) ลก J:JN (EH) ปฐก BB:JB; ยชว EH:E; ลก J:JH
(EK) ยชว EH:E; B พศด B:EK (EG) ปฐก BB:JB; BG:N
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ปฐมกาล BB, BE
28 ฮารานได้ ส ิ นชี วิตก่ อนเทราห์ ทีเราจะชี ให้ เจ้ าเห็น
ผู้ เป็ นบิ ดาของเขาในแผ่ นดิ น ที 2 เราจะทํา ให้ เจ้ าเป็ นชนชาติ
เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาว ใหญ่ ชนชาติ หนึ ง เราจะอวยพร
เคลเดีย
เจ้ า ทําให้ เจ้ ามี ชื อเสี ยงใหญ่ โต
29 อั บรามและนาโฮร์ ต่ างก็ ได้ และเจ้ าจะเป็ นแหล่ งพระพร
ภรรยา ภรรยาของอั บรามมี ชื อ 3 เราจะอวยพรผู้ ที อวยพรเจ้ า
ว่ า ซาราย และภรรยาของนาโฮร์ และสาปแช่ งผู้ ที สาปแช่ งเจ้ า
มีชื อว่ า มิลคาห์ ผู้ เป็ นบุตรีของ บรรดาครอบครัวทัวแผ่ นดิ นโลก
ฮาราน ผู้ เป็ นบิ ดาของมิ ลคาห์ จะได้ รับพระพรเพราะเจ้ า"
และบิดาของอิสคาห์
อับรามในดินแดนปาเลสไตน์
30 แต่ นางซารายได้ เป็ นหมั น 4ดั งนั นอั บรามจึ งออกไปตามที
นางหามีบุตรไม่
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสแก่ ท่านและ
อับรามในเมืองฮาราน
โลทก็ไปกั บท่ าน อั บรามมี อายุ
31 เทราห์ ก ็ พาอั บรามบุ ตรชาย ได้ เจ็ดสิบห้ าปี ขณะเมื อท่านออก
ของเขากั บโลทบุ ตรชายของฮา- จากเมืองฮาราน
รานผู้ เป็ นหลานชายของเขาและ 5 อั บรามพานางซารายภรรยา
นางซาราย บุ ตรสะใภ้ ของเขาผู้ ของท่ าน โลทบุ ตรชายของน้ อง
เป็ นภรรยาของอั บรามบุ ตรชาย ชายท่ าน บรรดาทรั พย์ สิ งของ
ของเขา เขาทั งหลายออกจาก ของพวกเขาทีได้ สะสมไว้ และผู้
เมื องเออร์ ของชาวเคลเดี ย จะ คนทั งหลายที ได้ ไว้ ที เมื อ งฮาเข้ าไปยังแผ่ นดินคานาอัน พวก ราน พวกเขาออกไปเพื อเข้ าไป
เขามาถึ งเมื องฮารานแล้ วก็อา- ยั งแผ่ นดิ นคานาอั น และพวก
ศัยอยู่ ทีนั น
เขาไปถึงแผ่ นดินคานาอัน
32 รวมอายุ เ ทราห์ ไ ด้ สองร้ อย 6 อั บรามเดิ น ผ่ านแผ่ น ดิ น นั น
ห้ าปี และเทราห์ ก ็ได้ ส ิ นชี วิตใน จนถึงสถานที เมื องเชเคม คื อที
เมืองฮาราน
ราบโมเรห์ คราวนั นชาวคานาพันธสัญญาต่ ออับราม
อันยังอยู่ ในแผ่ นดินนั น
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั ส 7 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่
แก่ อั บรามแล้ วว่ า "เจ้ า อั บรามและตรั สว่ า "เราจะให้
จงออกไปจากประเทศของเจ้ า แผ่ น ดิ น นี แก่ เ ชื อสายของเจ้ า"
จากญาติพีน้ องของเจ้ า และจาก อั บรามจึ งสร้ างแท่ น บู ช าที นั น
บ้ านบิ ดาของเจ้ า ไปยังแผ่ นดิ น ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรง
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(EM) ปฐก BG:BN; EI:BE; EE:EI (JI) ปฐก BK:B-E; ลก B:JK (JB) ปฐก BI:BM; BE:B
(B) ปฐก BJ:M; BN:G; JB:J (E) ปฐก BG:H-K; BO:BO (J) ปฐก BO:BO; EE:BO; EH:JN
(N) ปฐก BB:JB; BJ:BO; BH:BH (K) ปฐก BI:BO-BM (G) ปฐก BJ:H, BO; BJ:BN
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ปรากฏแก่ ท่าน
และข้ าพเจ้ าจะมี ชี วิ ตเพราะเหตุ
8 ท่ า นย้ ายไปจากที นั นมาถึ งภู เจ้ า"
เขาลู ก หนึ งทางทิ ศ ตะวั น ออก 14 ต่ อ มาเมื ออั บรามเข้ าไปใน
ของเมื อ งเบธเอลแล้ วตั งเต็ น ท์ อี ยิ ปต์ แล้ ว คนอี ยิ ปต์ เห็ นว่ า
ของท่ าน โดยเมื องเบธเอลอยู่ หญิงคนนี รูปงามยิ งนัก
ทางทิศตะวันตกและเมืองอั ยอยู่ 15 พวกเจ้ านายของฟาโรห์ เห็ น
ทางทิศตะวันออก ณ ทีนั นท่าน นางด้ วยเช่ นกัน และทู ลยกย่ อง
สร้ างแท่ นบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ นางต่ อพระพั กตร์ ฟาโรห์ และ
และร้ องออกพระนามของพระ หญิ งนั นจึ งถู กนําเข้ าไปอยู่ ในวั ง
เยโฮวาห์
ของฟาโรห์
9 และอั บรามก็ ยั งคงเดิ น ทาง 16 ฟาโรห์ ได้ โปรดปรานอั บราม
เรื อยไป ไปทางทิศใต้
มากเพราะเห็ นแก่ นาง ท่ านได้
การกันดารอาหารทําให้
แกะ วัว ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจํานวนมาก
อับรามไปยังประเทศอี ยิปต์
10 เกิ ดการกั นดารอาหารที 17 และพระเยโฮวาห์ ทรงทํา ให้
แผ่ นดิ น อั บรามได้ ลงไปยั งอี - เกิ ดภั ยพิ บั ติ แก่ ฟาโรห์ และราช
ยิ ปต์ เพื ออาศั ยอยู่ ที นั น เพราะ วงศ์ ของท่ า นด้ วยภั ยพิ บั ติ ร้ าย
ว่ าการกั นดารอาหารในแผ่ นดิ น แรงต่ างๆ เพราะเหตุนางซาราย
ภรรยาของอับราม
นั นมากยิ งนัก
11 ต่ อมาเมื อท่ านใกล้ จะเข้ าอี - 18 ฟาโรห์ จึ งเรี ยกอั บรามมา
ยิ ปต์ ท่ านจึ งพู ดกั บนางซาราย และตรัสว่ า "ทําไมเจ้ าจึงทําเช่ น
ภรรยาของท่านว่ า "ดูเถิด บัดนี นี แก่ เรา ทําไมเจ้ าไม่ บอกเราว่ า
ข้ าพเจ้ ารู้ ว่ าเจ้ าเป็ นหญิ งรู ปงาม นางเป็ นภรรยาของเจ้ า
19 ทํา ไมเจ้ าว่ า `เธอเป็ นน้ อง
น่ าดู
12 เพราะฉะนั นต่ อ มาเมื อคน สาวของข้ าพระองค์ ' ดั งนั นเรา
อียิปต์จะเห็นเจ้ า พวกเขาจะพูด เกื อ บจะรั บ นางมาเป็ นภรรยา
ว่ า `นี เป็ นภรรยาของเขา' และ ของเรา ฉะนั นบั ดนี จงดู ภรรยา
พวกเขาจะฆ่ าข้ าพเจ้ าเสี ย แต่ ของเจ้ า จงรับนางไปและออกไป
ตามทางของเจ้ า"
พวกเขาจะไว้ ชีวิตเจ้ า
13 กรุ ณาพู ดว่ าเจ้ าเป็ นน้ องสาว 20 ฟาโรห์ จึ ง รั บสั งพวกคนใช้
ของข้ าพเจ้ า เพื อข้ าพเจ้ าจะอยู่ เรื องท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน
อย่ างสุ ขสบายเพราะเห็ นแก่ เจ้ า ภรรยาและสิ งสารพัดที ท่านมี อยู่
(O) ปฐก H:EK; BJ:H; EB:JJ (M) ปฐก BJ:B, J; EI:B (BI) ปฐก EK:B; HJ:B
(BB) ปฐก BE:BH; EK:G; EM:BG (BE) ปฐก EI:BB; EK:G (BJ) ปฐก EI:B-BO; EI:BE
(BK) ปฐก BJ:E; EI:BH (BG) ปฐก BN:BG; EI:BO (BO) ปฐก EI:M-BI (EI) สภษ EB:B
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หน้ า 23
ปฐมกาล BE, BJ
ออกไปเสีย
ณาอย่ าให้ มีการวิวาทกันเลยระอับรามกลับไปเมืองเบธเอล
หว่ างเรากับเจ้ า และระหว่ างคน
อั บรามจึ ง ขึ นไปจากอี - เลี ยงสั ตว์ ของเรา กั บคนเลี ยง
ยิ ปต์ ท่ านและภรรยา สั ตว์ ของเจ้ า เพราะเราทั งสอง
ของท่ า นและสิ งสารพั ด ที ท่ า น เป็ นญาติกัน
มี อยู่ พร้ อมกั บโลท เข้ าไปทาง 9 แผ่ น ดิ น ทั งหมดอยู่ ตรงหน้ า
เจ้ ามิ ใช่ หรื อ โปรดจงแยกไป
ทิศใต้
2 อั บรามก็ มั งคั งสมบู ร ณ์ ด้ วย จากเราเถิด ถ้ าเจ้ าไปทางซ้ ายมือ
ฝูงสัตว์ เงินและทองเป็ นอันมาก เราจะไปทางขวามือ หรื อถ้ าเจ้ า
3ท่ านเดิ นทางต่ อ ไปจากทิ ศใต้ ไปทางขวามื อเราจะไปทางซ้ าย
จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานทีที มือ"
โลทเข้าไป
เต็ น ท์ ของท่ านเคยตั งอยู่ คราว
ก่ อน ระหว่ างเมื องเบธเอลกั บ
เมืองโสโดม
เมืองอัย
10 โลทเงยหน้ าขึ นแลดู และเห็น
4จนถึ ง สถานที ตั งแท่ นบู ชาซึ ง ว่ า บรรดาที ราบลุ่ มของแม่ นาํ
เมื อก่ อ นท่ านเคยสร้ า งไว้ ที นั น จอร์แดนมีนาํ บริ บูรณ์อยู่ ทุกแห่ ง
และอั บรามร้ องออกพระนาม เหมื อนพระอุ ทยานของพระเยของพระเยโฮวาห์ ทีนั น
โฮวาห์ เหมื อนกั บแผ่ นดิ นอี อับรามแยกจากโลท
ยิ ปต์ ไปทางเมื องโศอาร์ ก่ อนที
5โลทซึ งไปกั บอั บรามมี ฝู งแพะ พระเยโฮวาห์ ท รงทํา ลายเมื อ ง
แกะ ฝูงวัวและเต็นท์เช่ นกัน
โสโดมและเมืองโกโมราห์
6 แผ่ นดิ นไม่ กว้ างขวางพอที 11 ดั งนั นโลทจึ งเลื อกบรรดาที
พวกเขาจะอาศั ยอยู่ ด้ วยกั น ได้ ราบลุ่ มของแม่ นาํ จอร์แดน โลท
เพราะทรั พย์ สิ งของของพวกเขา เดินทางไปทิศตะวั นออกและเขา
มี อยู่ มาก ดั งนั นพวกเขาจึ งไม่ ทังสองจึงแยกจากกันไป
สามารถอยู่ ด้วยกันได้
12 อั บรามอาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น
7เกิ ดมี การวิ วาทกั นระหว่ างคน คานาอั น โลทอาศั ยอยู่ ในเมื อง
เลี ยงสั ตว์ ของอั บราม กั บคน ต่ างๆทีราบลุ่ มและตั งเต็นท์ใกล้
เลี ยงสั ตว์ ของโลท ขณะนั นคน เมืองโสโดม
คานาอั นและคนเปรี สซี ยังอาศั ย 13 แต่ ช าวเมื อ งโสโดมเป็ นคน
อยู่ ทีแผ่ นดินนั น
ชั วช้ าและเป็ นคนบาปต่ อพระ
8อับรามจึงพูดกับโลทว่ า "กรุ- พักตร์พระเยโฮวาห์ เป็ นอันมาก

13

(B) ปฐก BE:H, M; BH:BE, BK (E) ปฐก EH:JN (J) ปฐก BE:O-M (H) ปฐก BE:G-O; EB
(K) ปฐก JK:G (G) ปฐก BE:K; BN:EI-EB (O) B คร K:G (M) ปฐก EI:BN; JH:BI
(BI) ปฐก E:O, BI; BM:BG-EM (BE) ปฐก BH:BE, BM (BJ) ปฐก K:BB; O:EI-EB; JM:M
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ปฐมกาล BJ, BH
หน้ า 24
ทรงยําพันธสัญญา
2กษั ต ริ ย์ เหล่ า นี ได้ ทํา สงคราม
สู้ รบกับเบรากษั ตริย์เมืองโสโดม
ต่ ออับรามที มัมเร
14 ภายหลั งที โลทแยกจากท่ าน บิรชากษัตริย์เมืองโกโมราห์ ชิ ไปแล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ อับ- นาบกษัตริย์เมืองอัดมาห์ เชเมรามว่ า "จงเงยหน้ าขึ นแลดูและ เบอร์กษัตริย์เมืองเศโบยิม และ
มองดู จากสถานที ที เจ้ าอยู่ นี ไป กษั ตริย์เมืองเบ-ลาคือเมืองโศทางทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวัน อาร์
3บรรดากษั ตริ ย์ เหล่ านี รวมทั พ
ออกและทิศตะวันตก
15 เพราะว่ าแผ่ นดิ นทั งหมดซึ ง กัน ณ ทีหุ บเขาสิดดิมซึ งคือทะเจ้ าเห็ น นี เราจะยกให้ เจ้ าและ เลเกลือ
เชื อสายของเจ้ าตลอดไปเป็ น 4 กษั ตริ ย์ เหล่ านี ยอมขึ นแก่
กษั ตริ ย์เคโดร์ ลาโอเมอร์สิ บสอง
นิตย์
16 เราจะกระทํา ให้ เชื อสายของ ปี และในปี ที สิ บสามกษั ตริ ย์
เจ้ าเหมื อนอย่ างผงคลี ดิ น ดั ง เหล่ านี กก็ บฏ
นั นถ้ าผู้ ใดสามารถนั บผงคลี ดิ น 5 และในปี ที สิ บสี ก ษั ตริ ย์
ได้ ก็ จ ะนั บเชื อสายของเจ้ าได้ เคโดร์ ลาโอเมอร์ และบรรดา
กษั ตริ ย์ ที อยู่ กั บท่ านยกมาตี คน
เช่ นกัน
17 จงลุ กขึ นเดิ นไปทั วแผ่ นดิ น เรฟาอิมทีเมืองอัชทาโรท คารทางด้ านยาวด้ านกว้ าง เพราะเรา นาอิม คนศูซิมทีเมืองฮาม และ
คนเอมิ มที เมื องชาเวห์ คี ริ ยาจะยกให้ เจ้ า"
18 ดั งนั นอั บรามจึ งยกเต็นท์มา ธาอิม
และอาศัยอยู่ ทีราบของมัมเร ซึ ง 6 ชาวโฮรี ที ภู เ ขาเสอี ร์ ซึ งเป็ น
อยู่ ในเฮโบรนและสร้ างแท่นบู ชา ของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ งอยู่ ใกล้ ถิ นทุ รกันดาร
ต่ อพระเยโฮวาห์ ทีนั น
7กษั ตริย์เหล่ านี กลับมาถึงเมื อง
เมืองโสโดมถู กทําลายโดย
เอนมิ สปั ท ซึ งคื อเมื องคาเดช
กษัตริ ยเ์ คโดร์ลาโอเมอร์
และต่ อมาในสมั ย ของ และยกมาตี แผ่ น ดิ นทั งสิ นของ
อั มราเฟล
กษั ตริ ย์ คนอามาเลข และคนอาโมไรต์ที
เมื องชิ นาร์ อารี โอคกษั ตริ ย์ อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทาเมื องเอลลาสาร์ เคโดร์ ลาโอ- มาร์ด้วย
เมอร์ กษั ตริ ย์เมื องเอลาม และ 8 และ กษั ตริ ย์ เมื อ งโสโดม
กษั ตริย์เมืองโกโมราห์ กษัตริ ย์
ทิดาลกษัตริย์แห่ งประชาชาติ

14

(BH) ปฐก BJ:BB; EO:BH (BN) E พศด EI:G (BK) ปฐก EE:BG (BO) ปฐก BH:BJ, EE
(B) ปฐก BI:BI; BB:E; อสย BB:BB; EB:E (E) ปฐก BJ:BI; BM:EE (J) กดว JH:BE
(H) ปฐก M:EK (N) ปฐก BN:EI; พบญ E:BI, EI (K) ปฐก JK:EI (G) E พศด EI:E
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หน้ า 25
ปฐมกาล BH
เมื องอั ดมาห์ กษัตริ ย์เมืองเศ- ชายของท่ านถู กจั บไปเป็ นเชลย
โบยิ ม และกษั ตริ ย์ เมื องเบ-ลา ท่านจึงนําคนชํานาญศึกที เกิดใน
(คื อเมื องโศอาร์ ) ก็ออกไปทํา บ้ านท่ าน จํา นวนสามร้ อยสิ บ
สงครามสู้ รบกับกษัตริย์เหล่ านั น แปดคน และตามไปทันที เมื อง
ณ ทีหุ บเขาสิดดิม
ดาน
9 กั บเคโดร์ ล าโอเมอร์ กษั ต ริ ย์ 15 ท่ านจึ งแยกคนของท่าน ทั ง
เมื องเอลาม ทิดาลกษั ตริ ย์แห่ ง ท่ านและคนใช้ ของท่ านออกเป็ น
ประชาชาติ อั มราเฟลกษั ตริ ย์ กองๆในกลางคืน ก็เข้ าตีและไล่
เมืองชิ นาร์ และอารีโอคกษัตริย์ ตามจนถึงเมืองโฮบาห์ ซึ งอยู่ ทาง
เมื องเอลลาสาร์ กษั ตริ ย์ สี องค์ ด้ านซ้ ายเมืองดามัสกัส
ต่ อห้ าองค์
16 และท่ านนํา บรรดาทรั พย์ สิ ง
10 ที หุ บเขาสิ ดดิ มมี บ่อยางมะ- ของกลั บคื นมาหมด ทั งนําโลท
ตอยเต็มไปหมด เหล่ ากษัตริย์ หลานชายของท่ าน ทรั พย์ สิ ง
เมื อ งโสโดมและเมื องโกโมราห์ ของของเขา ผู้ หญิง และประชา
ได้ หนีมาและตกลงไปทีนั น และ ชนกลับมาด้ วย
ส่ วนผู้ ทีเหลืออยู่ กห็ นีไปยังภูเขา
เมลคีเซเดคผู เ้ ป็ นปุโรหิ ต
11 กษัตริย์เหล่ านั นจึงเก็บบรรเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
ดาทรั พย์ สิ งของและเสบี ยงอา- 17 หลังจากท่ านกลั บจากการฆ่ า
หารทั งสิ นของเมื องโสโดมและ กษั ต ริ ย์ เ คโดร์ ล าโอเมอร์ และ
เมืองโกโมราห์ แล้ วก็ไป
กษั ตริ ย์ท ั งหลายที ร่ วมกําลั งกั น
12 และได้ จั บโลทบุ ตรชายของ นั นแล้ ว กษั ตริ ย์เมื องโสโดมก็
น้ องชายอั บรามผู้ ซึ งอาศั ยอยู่ ใน ออกมารับท่าน ณ ทีหุ บเขาชาเมื อ งโสโดมและทรั พย์ สิ งของ เวห์ ซึ งคือหุ บเขาของกษัตริย์
ของเขาแล้ วจากไป
18 เมลคี เซเดคกษั ตริ ย์ เมื อง
อับรามช่ วยชี วิตโลท
ซาเล็มได้ นาํ ขนมปั งและนํา องุ่ น
13 แล้ วมี คนหนึ งที หนี มานั นได้ มาให้ และท่านก็เป็ นปุโรหิ ตของ
บอกให้ อั บรามชาวฮี บรู เพราะ พระเจ้ าผู้ สูงสุด
ว่ าท่ านอาศั ยอยู่ ที ราบของมั มเร 19 ท่ า นก็ อ วยพรแก่ อั บรามว่ า
คนอาโมไรต์ พี น้ องของเอช- "ขอให้ พระเจ้ าผู้ สูงสุดผู้ ทรงเป็ น
โคล์ และพี น้ องของอาเนอร์ คน เจ้ าของฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดิ น
เหล่ านี เป็ นพันธมิตรกับอับราม
โลกโปรดให้ อับรามได้ รับพรเถิด
14 เมื ออั บ รามได้ ยิ น ว่ า หลาน 20 และจงสรรเสริ ญแด่ พระเจ้ า
(BI) ปฐก BB:J; BM:BG, JI (BB) ปฐก BH:BK, EB (BE) ปฐก BB:EG (BJ) ปฐก BJ:BO
(BH) ปฐก BE:N; BJ:O; BH:BE (BN) อสย HB:E-J (BK) ปฐก JB:BO (BG) B ซมอ BO:K
(BO) ปฐก BO:N; อพย EM:HI (BM) ปฐก BH:EE; นรธ J:BI (EI) ปฐก EH:EG; EO:EE
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หน้ า 26
ผู้ สู ง สุ ด ผู้ ได้ ทรงมอบศั ต รู ท ั ง นิ มิ ตว่ า "อั บราม อย่ ากลั วเลย
หลายของเจ้ าไว้ ในมื อของเจ้ า" เราเป็ นโล่ ของเจ้ าและเป็ นบํา และอั บรามก็ยกหนึ งในสิ บจาก เหน็จยิ งใหญ่ ของเจ้ า"
ข้ าวของทังหมดถวายแก่ ท่าน
2อั บรามทู ลว่ า "ข้ าแต่ องค์พระ
อับรามคืนของที ถู กปล้นและ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า พระองค์ จะ
ทรงโปรดประทานอะไรแก่ ข้ า
เชลยแก่ กษัตริ ยเ์ มืองโสโดม
21 กษั ตริ ย์ เมื อ งโสโดมตรั ส แก่ พระองค์ ด้ วยว่ าข้ าพระองค์ ยัง
อั บรามว่ า "ขอคื นคนให้ แก่ เรา ไม่ มี บุตร และคนต้ นเรื อนแห่ ง
และทรัพย์สิ งของนั น เจ้ าจงเอา ครั วเรื อ นของข้ าพระองค์ คนนี
แหละคื อเอลี เ ยเซอร์ ชาวเมื อ ง
ไปเถิด"
22 อับรามกล่ าวแก่ กษัตริย์เมือง ดามัสกัส"
โสโดมว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ ยกมือของ 3อับรามทู ลว่ า "ดูเถิด พระองค์
ข้ าพเจ้ าต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า มิ ได้ ทรงประทานเชื อสายให้ แก่
ผู้ สู งสุ ด ผู้ ทรงเป็ นเจ้ าของฟ้ า ข้ าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ ง
ที เกิ ด ในบ้ านข้ าพระองค์ เป็ นผู้
สวรรค์และแผ่ นดินโลก
23 ว่ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ รั บเอาเส้ น รับมรดกของข้ าพระองค์"
ด้ ายหรื อสายรั ดร้ องเท้ าและ 4ดู เถิ ด พระดํา รั สของพระเยข้ าพเจ้ าจะไม่ รั บเอาสิ งใดๆที โฮวาห์ มาถึงท่านว่ า "คนนี จะไม่
เป็ นของท่ าน เกรงว่ าท่ านจะ ได้ เป็ นผู้ รับมรดกของเจ้ า แต่ ผ้ ู
กล่ าวว่ า `เราได้ กระทํา ให้ อั บ- ที จะออกมาจากบั นเอวของเจ้ า
จะเป็ นผู้ รับมรดกของเจ้ า"
รามมั งมี'
24 เว้ นแต่ สิ งที คนหนุ่ มได้ กิ น 5 พระองค์ จึ งนํา ท่ านออกมา
และส่ วนของคนทั งหลายซึ งไป กลางแจ้ งและตรั สว่ า "จงมองดู
กับข้ าพเจ้ าคืออาเนอร์ เอชโคล์ ฟ้ าและนับดวงดาวทั งหลาย ถ้ า
และมั มเร ให้ พวกเขารั บส่ วน เจ้ าสามารถนับมันได้ " และพระ
องค์ ตรั สแก่ ท่ านว่ า "เชื อสาย
ของพวกเขาเถิด"
พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญา ของเจ้ าจะเป็ นเช่ นนั น"
6ท่านเชื อในพระเยโฮวาห์ และ
จะประทานบุ ตรชายคนหนึง
พระองค์ ทรงนั บว่ า เป็ นความ
แก่ อบั ราม
ภ าย ห ลั ง เ ห ตุ ก า รณ์ ชอบธรรมแก่ ท่าน
เหล่ านี พระดํา รั สของ 7พระองค์ ตรั สแก่ ท่ านว่ า "เรา
พระเยโฮวาห์ มาถึ ง อั บรามด้ วย คื อพระเยโฮวาห์ ทีได้ พาเจ้ าออก

15

(EE) ปฐก BH:E, O, BI (EJ) E พกษ N:BK; อสธ M:BN-BK (B) ปฐก BN:H; EB:BG
(E) ปฐก BG:BO; สดด BM:BB (J) ปฐก BH:BH; E ซมอ G:BE
(N) ปฐก BG:BM; EE:BG (K) รม H:J, M, EE; สดด JE:E (G) ปฐก BB:EO, JB; BE:B
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หน้ า 27
ปฐมกาล BN, BK
จากเมื องเออร์ ของชาวเคลเดี ย ต่ อ มาพวกเขาจะออกมาพร้ อม
เพื อยกดิ น แดนนี ให้ เป็ นมรดก กับทรัพย์สิ งของเป็ นอันมาก
แก่ เจ้ า"
15 เจ้ าจะไปตามบรรพบุ รุ ษของ
8ท่ านทู ลว่ า "ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เจ้ าโดยผาสุ ก ในเวลาชรามาก
เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ข้ าพระองค์จะรู้ เจ้ าจะถู กฝังไว้
ได้ อย่ างไรว่ า ข้ าพระองค์ จะได้ 16 แต่ ในชั วอายุ ที สี พวกเขาจะ
ดินแดนนี เป็ นมรดก"
กลั บมาที นี อี กครั ง เพราะว่ า
9พระองค์ ตรั สแก่ ท่ านว่ า "จง ความชั วช้ าของคนอาโมไรต์ ยั ง
เอาวัวตัวเมียอายุสามปี แพะตัว ไม่ ครบถ้ วน"
เมียอายุสามปี แกะตัวผู้ อายุสาม 17 ต่ อมาเมื อดวงอาทิ ตย์ ตก
ปี นกเขาตั วหนึ งและนกพิ ราบ และคํามืด ดูเถิด เตาทีควันพลุ่ ง
หนุ่ มตัวหนึ งมาให้ เรา"
อยู่ และคบเพลิ งได้ เลื อนลอยมา
10 ท่ านจึ งนําบรรดาสัตว์เหล่ านี ทีระหว่ างกลางซีกสัตว์เหล่ านั น
มาและผ่ ากลางตั วมั นวางข้ างละ
เขตแดนของแผ่ นดิน
ซี กตรงกั น แต่ นกทั งหลายนั น
ชาวอิ สราเอล
ท่านหาได้ ผ่าไม่
18 ในวั นเดี ยวกั นนั นพระเยโฮ11 เมื อฝู ง เหยี ยวลงมาที ซาก วาห์ ท รงกระทํา พั น ธสั ญญากั บ
สัตว์เหล่ านั น อับรามก็ไล่ มันไป อั บรามว่ า "เราได้ ยกแผ่ นดิ นนี
เสีย
แก่ เชื อสายของเจ้ าแล้ ว ตั งแต่
12 เมื อดวงอาทิ ต ย์ ใ กล้ จะตก แม่ นาํ อียิปต์ ไปจนถึงแม่ นาํ ใหญ่
อั บรามก็นอนหลั บสนิ ท และดู คือแม่ นาํ ยูเฟรติส
เถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ 19 ทั งแผ่ นดิ น ของคนเคไนต์
ใจอย่ างยิ งก็ทับถมท่าน
คนเคนัส คนขัดโมไนต์
ชนชาติ อิสราเอลจะเป็ นทาส
20 คนฮิ ตไทต์ คนเปริ สซี คน
13 พระองค์ ต รั ส แก่ อั บรามว่ า เรฟาอิม
"จงรู้ แน่ เถิ ดว่ า เชื อสายของเจ้ า 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอั น
จะเป็ นคนต่ างด้ าวในแผ่ นดิ นที คนเกอร์กาชี และคนเยบุส"
ไม่ ใ ช่ ของพวกเขาและจะรั บใช้
ซารายยกสาวใช้
พวกนั น พวกนั นจะกดขี ข่ มเหง
ให้เป็ นภรรยาของอับราม
พวกเขาสี ร้ อยปี
นางซาราย ภรรยาของ
14 เช่ นกั นเราจะพิ พากษาประอั บราม ไม่ มี บุ ตรให้
เทศนั นซึ งพวกเขาจะรับใช้ และ ท่ าน และนางมี หญิ งสาวใช้ ชาว

16

(O) ลก B:BO (BI) ลนต B:BG; ยรม JH:BO (BE) ปฐก E:EB; EO:BB (BJ) อพย B:BB
(BH) อพย K:K; BE:JK (BN) ปฐก EN:O; HG:JI (BK) อพย BE:HB; B พกษ EB:EK
(BG) ยรม JH:BO-BM (BO) ปฐก BE:G; BG:O; EH:G (B) ปฐก H:EH; BB:JI; BE:BK
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ปฐมกาล BK
หน้ า 28
อียิปต์คนหนึ งซึ งมีชื อว่ าฮาการ์
7 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
2นางซารายจึ งพู ดกั บอั บรามว่ า พบหญิ งนั นทีนํา พุในถิ นทุ รกัน"ดูเถิด บัดนี พระเยโฮวาห์ ไม่ ให้ ดาร
คื อที นํา พุ ในทางที จะ
ข้ าพเจ้ ามีบุตร ขอท่านกรุณาเข้ า ไปเมืองชู ร์
ไปหาสาวใช้ ของข้ าพเจ้ า บางที 8ทู ตนั นจึ งพู ดว่ า "ฮาการ์ สาว
ข้ าพเจ้ าอาจจะได้ บุ ตรโดยนาง" ใช้ ของนางซาราย เจ้ ามาจาก
และอับรามก็ฟังเสียงนางซาราย
ไหนและเจ้ าจะไปไหน" นางจึ ง
3 ภายหลั ง อั บรามอาศั ยอยู่ ใน ทู ลว่ า "ข้ าพระองค์หนีมาให้ พ้น
แผ่ นดิ น คานาอั น ได้ สิ บปี แล้ ว หน้ าจากนางซารายนายผู้ หญิ ง
นางซารายภรรยาของอั บรามก็ ของข้ าพระองค์"
ยกฮาการ์ ค นอี ยิ ปต์ สาวใช้ ของ 9 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
ตนให้ เป็ นภรรยาของอั บราม กล่ าวแก่ นางว่ า "จงกลั บไปหา
สามีของนาง
นายผู้ หญิงของเจ้ า และยอมอยู่
4ท่ านเข้ าไปหานางฮาการ์ นาง ใต้ อาํ นาจของเขา"
ก็ต ั งครรภ์ เมื อนางรู้ ว่ านางตั ง 10 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยครรภ์ แล้ ว นางก็ดู หมิ นนายผู้ โฮวาห์ กล่ าวแก่ หญิ งนั นว่ า "เรา
หญิงของนางในใจ
จะให้ เชื อสายของเจ้ าทวี มากขึ น
5นางซารายจึ งพู ดกั บอั บรามว่ า เพราะว่ าจะมี คนจํานวนมากมาย
"ให้ ความผิ ดของข้ าพเจ้ าตกอยู่ จนนับไม่ ถ้วน"
กั บท่ านเถิ ด ข้ าพเจ้ าให้ สาวใช้ 11 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
ของข้ าพเจ้ าไว้ ในอ้ อมอกของ กล่ าวแก่ นางว่ า "ดู เถิ ด เจ้ ามี
ท่าน เมื อนางรู้ ว่า นางตั งครรภ์ ครรภ์ แล้ วและจะคลอดบุ ตรชาย
แล้ ว นางก็ดู หมิ นข้ าพเจ้ าในใจ คนหนึ ง จะเรี ยกชื อของเขาว่ า
ของนาง ขอพระเยโฮวาห์ ทรง อิชมาเอล เพราะว่ าพระเยโฮวาห์
พิ พากษาระหว่ างข้ าพเจ้ ากั บ ทรงรับฟั งความทุ กข์ของเจ้ า
ท่าน"
12 เขาจะเป็ นคนป่ า มือของเขา
6แต่ อับรามพู ดกั บนางซารายว่ า จะต่ อสู้ คนทั งปวงและมื อคนทั ง
"ดู เถิ ด สาวใช้ ของเจ้ าอยู่ ในมื อ ปวงจะต่ อสู้ เขา และเขาจะอาศัย
ของเจ้ า จงกระทํา แก่ เขาตามที อยู่ ตรงหน้ าบรรดาพี น้ องของ
เจ้ าเห็ นควร" เมื อนางซาราย เขา"
เคี ยวเข็ญหญิ งนั น หญิ งนั นจึ ง 13 นางจึ งเรี ยกพระนามของ
หนีไปให้ พ้นหน้ าของนาง
พระเยโฮวาห์ ผู้ ตรั ส แก่ น างว่ า
(E) ปฐก J:BG; EI:BO; JI:J, M (J) ปฐก BE:H-N (H) สภษ JI:EB, EJ (N) ปฐก JB:NJ
(K) อพย E:BN; B ปต J:G (G) ปฐก EI:B; EB:BG-BO; EE:BB, BN; EN:BO (M) ทต E:M
(BI) ปฐก BG:EI (BB) ลก B:BJ, JB (BE) ปฐก EB:EI; EN:BO (BJ) ปฐก JB:HE
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หน้ า 29
ปฐมกาล BK, BG
"พระองค์พระเจ้ าผู้ ทรงทอดพระ พระเจ้ าตรัสกับท่านว่ า
เนตรข้ าพระองค์" เพราะนางพูด 4"สํา หรั บเรา ดู เถิ ด นี เป็ น
ว่ า "ข้ าพระองค์ได้ เห็นพระองค์ พั นธสั ญญาของเรากั บเจ้ า และ
ทีนี ผู้ ทรงทอดพระเนตรข้ าพระ เจ้ าจะเป็ นบิ ด าของประชาชาติ
องค์ด้วยหรือ"
มากมาย
14 เหตุ ฉะนั นจึ งเรี ยกชื อบ่ อนํา
5ชื อของเจ้ าจะไม่ เรี ยกว่ า อั บว่ า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู่ ราม อีกต่ อไป แต่ เจ้ าจะมีชื อว่ า
ระหว่ างเมืองคาเดชกับเมื องเบ- อับราฮัม เพราะเราจะกระทําให้
เรด
เจ้ าเป็ นบิ ดาของประชาชาติ มาก
การกําเนิด
มาย
6เราจะกระทําให้ เจ้ ามี ลู กดกทวี
ของอิ ชมาเอล
15 นางฮาการ์ คลอดบุ ตรชาย มากขึ น เราจะกระทําให้ เจ้ าเป็ น
คนหนึ งให้ แก่ อับราม อับรามจึง ชนหลายชาติ กษัตริย์หลายองค์
เรี ยกชื อบุตรชายของท่ านซึ งนาง จะเกิดมาจากเจ้ า
ฮาการ์คลอดออกมาว่ า อิ ชมา- 7 เราจะตั งพั น ธสั ญญาของเรา
ระหว่ า งเรากั บเจ้ าและเชื อสาย
เอล
16 เมื อนางฮาการ์ คลอดอิ ชมา- ของเจ้ าที มาภายหลั ง เจ้ าตลอด
เอลให้ แก่ อั บรามนั น อั บราม ชั วอายุ ของเขาให้ เป็ นพั นธสั ญญานิ รั นดร์ เป็ นพระเจ้ าองค์
อายุได้ แปดสิบหกปี
เดี ยวแก่ เจ้ าและเชื อสายของเจ้ า
พระเจ้าทรงเปลี ยนชื อ
ทีมาภายหลังเจ้ า
อับรามเป็ นชื ออับราฮัม
เมื ออายุ อั บรามได้ เก้ า 8 เราจะให้ แผ่ น ดิ น ที เจ้ าอาศั ย
สิ บเก้ าปี พระเยโฮ- อยู่ เป็ นคนต่ างด้ าวนี คือบรรดา
วาห์ ทรงปรากฏแก่ อั บรามและ แผ่ นดิ นคานาอั นแก่ เจ้ าและเชื อ
ตรัสแก่ ท่านว่ า "เราเป็ นพระเจ้ า สายของเจ้ าที มาภายหลั งเจ้ าให้
ผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิW จงดําเนิ นอยู่ เป็ นกรรมสิ ทธิW นิ รั นดร์ และเรา
ต่ อหน้ าเราและเจ้ าจงเป็ นคน จะเป็ นพระเจ้ าของพวกเขา"
พิธีสุหนัตเป็ นพันธสัญญา
ดีรอบคอบ
ต่ อชนชาติ อิสราเอล
2 เราจะทํา พั น ธสั ญญาของเรา
ระหว่ างเรากับเจ้ า และจะให้ เจ้ า 9 พระเจ้ าตรั สแก่ อั บราฮั มว่ า
"เหตุ ฉะนั น เจ้ าและเชื อสาย
ทวีมากขึ น"
3อั บรามก็ซบหน้ าลงถึ งดิ นและ ของเจ้ าที มาภายหลั ง เจ้ าตลอด
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(BH) ปฐก EH:KE; กดว BJ:EK (BN) กท H:EE (B) ปฐก BE:G; BO:B; EO:J; JN:BB
(E) ปฐก BE:E; BJ:BK; BN:N, BO (H) รม H:BB-BE, BK (N) นหม M:G; รม H:BG
(K) ปฐก BG:BK; JN:BB (G) ปฐก EK:EH; EO:BJ (O) ปฐก EJ:H (M) อพย BM:N
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ปฐมกาล BG
หน้ า 30
ชั วอายุ ของพวกเขาจะรั กษา เจ้ าจะไม่ เรี ยกชื อนางว่ า ซาราย
พันธสัญญาของเรา
แต่ จะเรียกชื อนางว่ า ซาราห์
10 นี เป็ นพั นธสั ญญาของเราซึ ง 16 เราจะอวยพรแก่ นางและให้
เจ้ าจะรั ก ษาระหว่ า งเรากั บเจ้ า บุ ตรชายคนหนึ งแก่ เ จ้ า กั บนาง
และเชื อสายของเจ้ าที มาภาย ด้ วย ใช่ เราจะอวยพรนาง นาง
หลั งเจ้ า คื อเด็กผู้ ชายทุ กคนใน จะเป็ นมารดาของชนหลายชาติ
ท่ามกลางพวกเจ้ าจะเข้ าสุหนัต
กษั ตริ ย์ ของชนหลายชาติ จ ะมา
11 เจ้ าจะเข้ าสุ หนั ตตั ดหนั งหุ้ ม จากนาง"
ปลายองคชาตของเจ้ า และมั น 17 ดั งนั นอั บราฮั มจึ งซบหน้ าลง
จะเป็ นหมายสํา คั ญแห่ งพั น ธ- หั วเราะ คิ ดในใจของท่ านว่ า
สัญญาระหว่ างเรากับเจ้ า
"ชายผู้ มี อ ายุ ห นึ งร้ อยปี จะให้
12 ผู้ ชายที มี อายุ แปดวั นจะเข้ า กํา เนิ ดบุ ตรได้ หรื อ ซาราห์ ผ้ ู มี
สุหนัตในท่ามกลางพวกเจ้ า เด็ก อายุ ได้ เก้ าสิ บปี แล้ ว จะคลอด
ผู้ ชายทุ ก คนตลอดชั วอายุ ของ บุตรหรือ"
พวกเจ้ า ผู้ ชายที เกิ ดในบ้ าน 18 อั บราฮั มทู ลพระเจ้ าว่ า "โอ
หรื อ เอาเงิ น ซื อมาจากคนต่ าง ขอให้ อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ ต่ อพระ
ด้ าวใดๆซึ งมิใช่ เชื อสายของเจ้ า
พักตร์ของพระองค์"
13 ผู้ ชายที เกิ ด ในบ้ านของเจ้ า 19 พระเจ้ าตรั สว่ า "ซาราห์
และผู้ ชายที เอาเงิ นซื อมาจําเป็ น ภรรยาของเจ้ าจะคลอดบุ ตรชาย
ต้ องเข้ าสุหนั ต และพั นธสั ญญา คนหนึ งแก่ เจ้ าเป็ นแน่ เจ้ าจะ
ของเราจะอยู่ ทีเนื อของเจ้ า เป็ น เรียกชื อของเขาว่ า อิสอัค และ
พันธสัญญานิรันดร์
เราจะตั งพั นธสั ญญาของเรากั บ
14 เด็ ก ผู้ ชายที มิ ไ ด้ เข้ าสุ ห นั ต เขาและกั บเชื อสายของเขาที มา
คื อ ผู้ ที มิ ไ ด้ เข้ าสุ ห นั ต ตั ด หนั ง ภายหลั งเขาให้ เป็ นพั นธสั ญญา
หุ้ มปลายองคชาตของเขา ชี - นิรันดร์
วิ ตนั นจะถู กตั ดขาดจากชนชาติ
อิ ชมาเอลจะเป็ นบิดาของ
ของเขา เขาได้ ละเมิดพันธสัญชนชาติ ใหญ่ชาติ หนึง
ญาของเรา"
20 สํา หรั บอิ ช มาเอลนั นเราได้
พระเจ้าทรงเปลี ยนชื อ
ฟั งเจ้ าแล้ ว ดูเถิด เราได้ อวยพร
ซารายเป็ นชื อซาราห์
เขาและจะกระทําให้ เขามี ลู กดก
15 และพระเจ้ าตรั สแก่ อั บราฮั ม ทวี มากขึ นอุ ดมบริ บูรณ์อย่ างยิ ง
ว่ า "สําหรับซารายภรรยาของเจ้ า เขาจะให้ กํา เนิ ดเจ้ านายสิ บสอง
(BI) กจ G:O (BB) อพย BE:BJ; รม H:BB (BE) ปฐก BJ:BN; BG:G; ลนต BE:J; กจ G:N
(BH) อพย H:EH-EK (BK) ปฐก BG:K; BO:BI; JN:BB; JK:JB (BG) ปฐก BG:J; BO:BE
(BO) ปฐก BO:EJ (BM) ปฐก BO:BI; EB:E; EE:BK (EI) ปฐก BK:BI; EB:J, BO
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หน้ า 31
ปฐมกาล BG, BO
องค์ และเราจะกระทําให้ เขาเป็ น
พระเจ้าและทู ตสวรรค์
ชนชาติใหญ่ ชนชาติหนึ ง
สององค์เยี ยมอับราฮัม
21 แต่ พั นธสั ญญาของเรา เรา
พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏ
จะตั งไว้ กั บอิ สอั ค ซึ งซาราห์ จะ
แก่ เขาที ราบของมั ม เร
คลอดให้ แก่ เจ้ าปี หน้ าในเวลานี " และเขานั งอยู่ ที ประตู เ ต็ นท์ ใ น
22 และพระองค์ ตรั สกั บท่ าน เวลาแดดร้ อน
เสร็จแล้ ว พระเจ้ าก็เสด็จขึ นไป 2เขาจึงเงยหน้ าขึ นมองดู และดู
จากอับราฮัม
เถิด มีชายสามคนยืนอยู่ ข้างเขา
23 อั บราฮั มจึ งเอาอิ ชมาเอล เมื อเขาเห็ น ท่ านเหล่ านั นจึ ง
บุตรชายของท่าน บรรดาคนทั ง วิ งจากประตู เ ต็ น ท์ ไ ปต้ อนรั บ
ปวงที เกิ ดในบ้ านของท่ า นและ ท่ านเหล่ านั น และก้ มหน้ าของ
บรรดาคนทังปวงที ได้ ซ ื อมาด้ วย เขาลงถึงดิน
เงิ นของท่ าน คื อผู้ ชายทุ กคน 3และพูดว่ า "เจ้ านายของข้ าพท่ า มกลางคนที อยู่ ในบ้ านของ เจ้ า ถ้ าบัดนี ข้าพเจ้ าเป็ นทีโปรด
อั บราฮั ม ให้ เข้ าสุ หนั ตตั ดหนั ง ปรานในสายตาของท่าน ขอท่าน
หุ้ มปลายองคชาตของพวกเขา โปรดอย่ าผ่ านไปจากผู้ รับใช้ ของ
ในวั น นั นตามที พระเจ้ าตรั ส ไว้ ท่านเลย
แก่ ท่าน
4 ข้ าพเจ้ าขอความกรุ ณาจาก
24 เมื อท่ า นเข้ าสุ ห นั ตตั ด หนั ง ท่ านยอมให้ เอานํา นิ ดหน่ อยมา
หุ้ มปลายองคชาตของท่าน อับ- ล้ างเท้ าของท่าน และให้ ท่านทัง
ราฮัมมีอายุเก้ าสิบเก้ าปี
หลายพักใต้ ต้นไม้ เถิด
25 และอิ ช มาเอลบุ ต รชายของ 5ข้ าพเจ้ าจะไปเอาอาหารหน่ อย
ท่ านมี อายุ สิ บสามปี เมื อเขาเข้ า หนึ งมาให้ และขอให้ ท่ า นชื นใจ
สุหนั ตตัดหนังหุ้ มปลายองคชาต เถิ ด หลั งจากนั นจึ งค่ อยออก
ของเขา
เดินทาง เพราะว่ าท่านมายังผู้ รับ
26 อั บราฮั มและอิ ชมาเอลบุ ตร ใช้ ของท่ านแล้ ว" ท่ านเหล่ านั น
ชายของท่ า นเข้ าสุ หนั ต ในวั น จึงว่ า "จงทําตามทีเจ้ ากล่ าวเถิด"
เดียวกันนั น
6อั บราฮั มรี บเข้ าไปในเต็นท์หา
27 บรรดาผู้ ชายในบ้ านของท่ าน นางซาราห์ และพูดว่ า "จงรีบเอา
ทั งที เกิดในบ้ านของท่านและซื อ แป้ งละเอี ยดสามถั งมานวดแล้ ว
มาด้ วยเงิ นจากคนต่ างด้ าวก็เข้ า ทําขนมบนเตา"
สุหนัตพร้ อมกับท่าน
7อั บราฮั มจึ งวิ งไปที ฝู งสั ตว์ เอา

18

(EB) ปฐก BO:BH; EB:E; EK:E-N (EG) ปฐก BO:BM (B) ปฐก BJ:BO; BH:BJ
(E) ปฐก BO:BK, EE; BM:B; JE:EH; ยชว N:BJ; วนฉ BJ:K-BB; ฮบ BJ:E; B ปต H:M
(H) ปฐก BM:E; HJ:EH (N) ปฐก BM:O; JJ:BI; วนฉ K:BO-BM; BJ:BN-BK; BM:N
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ปฐมกาล BO
หน้ า 32
ลู กวั วอ่ อนและดี ตั วหนึ งมอบให้ พระเยโฮวาห์ หรื อ เมื อถึ งเวลา
ชายหนุ่ มคนหนึ งและเขาก็ รี บ กําหนดเราจะกลั บมาหาเจ้ าตาม
ปรุงเป็ นอาหาร
เวลาแห่ งชี วิ ต และซาราห์ จะมี
8เขาเอาเนย นํา นมและลู กวั ว บุตรชายคนหนึ ง"
ซึ งเขาได้ ปรุ ง แล้ วนั นมาวางไว้ 15 ดั งนั นนางซาราห์ ปฏิ เ สธว่ า
ต่ อหน้ าท่ านเหล่ านั น และเขา "ข้ าพระองค์มิได้ หัวเราะ" เพราะ
ยืนอยู่ ข้างท่ านเหล่ านั นใต้ ต้นไม้ นางกลั ว และพระองค์ ตรั สว่ า
แล้ วท่านเหล่ านั นได้ รับประทาน
"ไม่ ใช่ แต่ เจ้ าหั วเราะ"
9 ท่ านเหล่ า นั นจึ งกล่ า วแก่ เ ขา
แผนการทําลายเมืองโสโดม
ว่ า "ซาราห์ ภรรยาของเจ้ าอยู่ ที
และเมืองโกโมราห์
ไหน" และเขาพูดว่ า "ดูเถิด อยู่ 16 บุ รุ ษเหล่ านั นก็ลุ กขึ นจากที
ในเต็นท์"
นั นและมองไปทางเมื องโสโดม
พระสัญญาถึงการกําเนิดอิ สอัค อับราฮัมไปกับท่ านเหล่ านั นเพื อ
10 ท่ านจึ งกล่ าวว่ า "เราจะกลั บ ตามไปส่ ง
มาหาเจ้ าแน่ นอนตามเวลาแห่ ง 17 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เราจะ
ชี วิต และดู เถิ ด ซาราห์ ภรรยา ซ่ อนสิ งซึ งเรากระทําจากอั บราของเจ้ าจะมี บุ ต รชายคนหนึ ง" ฮัมหรือ
ซาราห์ ได้ ฟังอยู่ ที ประตู เต็นท์ซึ ง 18 ด้ วยว่ าอั บราฮั มจะเป็ นประอยู่ ข้างหลังท่าน
ชาชาติ ใ หญ่ โตและมี กาํ ลั งมาก
11 อั บราฮั มและซาราห์ ก ็มี อายุ อย่ างแน่ นอน และบรรดาประแก่ ชรามากแล้ ว และนางซาราห์ ชาชาติ ท ั งหลายในแผ่ นดิ นโลก
ตามปกติของผู้ หญิงก็หมดแล้ ว
จะได้ รับพระพรเพราะเขา
12 ฉะนั นนางซาราห์ จึ งหั วเราะ 19 เพราะว่ าเรารู้ จั กเขา เขาจะ
ในใจพู ดว่ า "ข้ าพเจ้ าแก่ แล้ ว สั งลู กหลานและครอบครั วของ
นายของข้ าพเจ้ าก็แก่ ด้วย ข้ าพ- เขาที สื บมา พวกเขาจะรั กษา
เจ้ าจะมีความยินดีอีกหรือ"
พระมรรคาของพระเยโฮวาห์
13 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บอั บรา- เพื อทํา ความเที ยงธรรมและ
ฮัมว่ า "ทําไมนางซาราห์ หั วเราะ ความยุ ติ ธรรม เพื อพระเยโฮพูดว่ า `ข้ าพเจ้ าจะคลอดบุตรคน วาห์ จะประทานแก่ อั บราฮั มตาม
หนึ งซึ งข้ าพเจ้ าแก่ แล้ วจริ ง ๆ สิ งซึ งพระองค์ได้ ตรัสไว้ เกี ยวกับ
หรือ'
เขา"
14 มี สิ งใดที ยากเกิ นไปสํา หรั บ 20 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ
(O) ปฐก BM:J (M) ปฐก EH:KG (BI) ปฐก BG:BM, EB (BB) ปฐก BG:BG; JB:JN
(BE) ปฐก BG:BG; ลก B:BO (BH) ปฐก BG:EB (BK) กจ BN:J (BG) ปฐก BO:EE, EK, JJ
(BO) ปฐก BE:J; EE:BO; กจ J:EN (BM) พบญ H:M-BI; K:K-G (EI) ปฐก H:BI; BJ:BJ
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หน้ า 33
ปฐมกาล BO
เสี ยงร้ องของเมื อ งโสโดมและ เว้ นทั งเมื อ งเพราะเห็ น แก่ พวก
เมืองโกโมราห์ ดังมากและเพราะ เขา"
บาปของพวกเขาก็ ห นั กเหลื อ 27 อั บราฮั มทู ลตอบว่ า "ดู เถิ ด
เกิน
กรุ ณาเถิ ด ข้ าพระองค์ มี เจตนา
21 เราจะลงไปเดี] ยวนี ดู ว่ า พวก ทู ลต่ อองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ซึ งข้ า
เขากระทํา ตามเสี ยงร้ องทั งสิ น พระองค์ เป็ นเพี ยงผงคลี ดิ นและ
ซึ งมาถึงเราหรือไม่ ถ้ าไม่ เราจะ ขี เถ้ า
รู้ "
28 บางทีคนชอบธรรมห้ าสิบคน
22 บุ รุ ษเหล่ านั นหั นหน้ าจากที จะขาดไปห้ าคน พระองค์จะทรง
นั นไปทางเมื องโสโดม แต่ อั บ- ทํา ลายเมื องนั นทั งเมื อ งเพราะ
ราฮั ม ยั ง ยื น อยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ ขาดห้ าคนหรือ" พระองค์ตรัสว่ า
พระเยโฮวาห์
"ถ้ าเราพบสี สิ บห้ าคนที นั น เรา
อับราฮัมวิงวอนเพื อ
จะไม่ ทาํ ลายเมืองนั น"
29 เขายั งทู ลต่ อพระองค์อี กครั ง
คนชอบธรรม
23 อั บราฮั มเข้ ามาใกล้ ทู ลว่ า ว่ า "บางทีจะพบสี สิ บคนที นั น"
"พระองค์ จะทรงทํา ลายคนชอบ และพระองค์ ตรั สว่ า "เราจะไม่
กระทําเพราะเห็นแก่ สี สิบคน"
ธรรมพร้ อมกับคนชั วด้ วยหรือ
24 บางที มี คนชอบธรรมห้ าสิ บ 30 เขาทู ลต่ อพระองค์ ว่ า "โอ
คนในเมื องนั น พระองค์ จะทรง ขอทรงโปรดอย่ า ให้ องค์ พระผู้
ทํา ลายและไม่ ละเว้ นเมื อ งนั น เป็ นเจ้ าทรงพระพิ โรธเลย และ
เพราะคนชอบธรรมห้ าสิ บคนที ข้ าพระองค์จะกราบทู ล บางทีจะ
พบสามสิ บคนที นั น" และพระ
อยู่ ในนั นด้ วยหรือ
25 ขอพระองค์อย่ ากระทําเช่ นนี องค์ตรัสว่ า "เราจะไม่ กระทําถ้ า
เลย ทีจะฆ่ าคนชอบธรรมพร้ อม เราพบสามสิบคนทีนั น"
กั บคนชั ว และให้ คนชอบธรรม 31 เขาทู ลว่ า "ดูเถิด กรุณาเถิด
เหมื อนอย่ างคนชั ว ให้ การนั น ข้ าพระองค์ มี เจตนาทู ลต่ อองค์
อยู่ ห่ างไกลจากพระองค์ ผู้ พิ - พระผู้ เป็ นเจ้ า บางทีจะพบยี สิบ
พากษาของทั วแผ่ นดิ นโลกจะไม่ คนที นั น" และพระองค์ ตรั สว่ า
"เราจะไม่ ทาํ ลายเมื องนั นเพราะ
กระทําการยุติธรรมหรือ"
26 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ถ้ าเรา เห็นแก่ ยีสิบคน"
พบคนชอบธรรมในท่ า มกลาง 32 เขาทู ลว่ า "โอ ขอทรงโปรด
เมื องโสโดมห้ าสิ บคน เราจะละ อย่ า ให้ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
(EB) ปฐก BB:N; อพย J:O; พบญ O:E; BJ:J (EE) ปฐก BO:BK; BM:B
(EJ) ปฐก EI:H; EH:BE; อพย EJ:G (EN) พบญ B:BK-BG; JE:H; โยบ O:J, EI; JH:BG
(EK) ยรม N:B; อสค EE:JI (EG) ปฐก J:BM; โยบ H:BM (JE) วนฉ K:JM; ยก N:BK
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พระพิ โรธเลยและข้ าพระองค์ จะ
โลทเรี ยก
ยังกราบทู ลครั งนี ครั งเดียว บาง
พวกกามวิปริ ตว่ า
ที จะพบสิ บคนที นั น" และพระ
"พี น้อง"
องค์ ตรั สว่ า "เราจะไม่ ทาํ ลาย 4แต่ ก่อนที ทู ตเหล่ านั นเข้ านอน
เมืองนั นเพราะเห็นแก่ สิบคน"
พวกผู้ ชายเมื องนั น คื อพวกผู้
33 เมื อพระองค์ ทรงสนทนากั บ ชายชาวเมืองโสโดม ทั งแก่ และ
อั บราฮั มจบลงแล้ ว พระเยโฮ- หนุ่ ม ทุ กคนจากทุ กสารทิศ มา
วาห์ ได้ เสด็จไป และอั บราฮั มก็ ล้ อมเรือนนั นไว้
กลับไปทีอยู่ ของตน
5 พวกเขาเรี ยกโลทและพู ดกั บ
ทู ตสวรรค์
เขาว่ า "ผู้ ชายเหล่ านั นซึ งมาหา
มาเยี ยมโลท
ท่ านคื นนี อยู่ ที ไหน
จงนํา
ทู ตสวรรค์ สององค์ ม า เขาเหล่ านั นออกมาให้ พวกเรา
ถึ ง เมื อ งโสโดมในเวลา เพื อพวกเราจะได้ สมสู่ กับเขา"
เย็น โลทได้ นั งอยู่ ที ประตู เมื อง 6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหา
โสโดม เมื อโลทเห็นแล้ วก็ลุกขึ น พวกนั นและปิ ดประตู หลั งจากที
ไปพบทู ตเหล่ านั นและได้ ก้ ม เขาออกไปแล้ ว
หน้ าของเขาลงถึงดิน
7และกล่ าวว่ า "พี น้ องทั งหลาย
2แล้ วเขากล่ าวว่ า "ดู เถิ ด เจ้ า ข้ าพเจ้ าขอวิ งวอนท่ าน อย่ า
นายของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าขอวิ ง กระทําชั วช้ าเช่ นนี เลย
วอนท่ านโปรดกรุ ณาแวะไปบ้ าน 8ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ ามี บุตรสาวสอง
ผู้ รั บใช้ ของท่ าน ค้ างแรมคื นนี คนซึ งไม่ เคยสมสู่ กั บ ชายเลย
ล้ างเท้ าของท่าน แล้ วท่านจะได้ ข้ าพเจ้ าขอวิ งวอนท่ าน ขอให้
ตื นแต่ เช้ าเดิ นทางต่ อไป" ทู ต ข้ าพเจ้ านํา พวกเธอออกมาให้
เหล่ านั นกล่ าวว่ า "อย่ าเลย แต่ ท่ าน ให้ ท่านกระทําแก่ พวกเธอ
พวกเราจะค้ างแรมที ถนนในคื น ตามที เห็ น ชอบในสายตาของ
นี "
ท่ านเถิ ด เพี ยงแต่ อย่ ากระทํา
3เขาได้ รบเร้ าทู ตเหล่ านั นอย่ าง อะไรแก่ ชายเหล่ านี เลย เพราะ
มาก ทู ตเหล่ านั นจึ งแวะเข้ าไป เหตุ ว่ าพวกเขาเหล่ านี เข้ ามาอยู่
ในบ้ านของเขา และเขาจึ งจั ด ใต้ ร่มชายคาของข้ าพเจ้ า"
การเลี ยงทู ตเหล่ านั น ทําขนมปั ง 9พวกเขาพูดว่ า "ถอยไป" และ
ไร้ เชื อและทู ตเหล่ านั นจึ ง รั บ พวกเขาพู ดอี กว่ า "คนนี เข้ ามา
ประทาน
อาศัยอยู่ และเขาจะมาตั งตั วเป็ น

19

(B) ปฐก BO:B-N, BK, EE (E) ปฐก BO:H; EH:JB-JE; ลก EH:EO; ฮบ BJ:E
(J) ปฐก BO:K-O; อพย BE:O (N) ปฐก H:B; วนฉ BM:EE; อสย J:M; รม B:EH, EG
(K) วนฉ BM:EJ (O) ปฐก BO:N; วนฉ BM:EH (M) อพย E:BH; E ปต E:G-O
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ผู้ พิ พากษา บั ดนี เราจะทํา การ เหมือนว่ าเขาพูดล้ อเล่ น
ชั วร้ ายกั บท่ า นยิ งกว่ าคนเหล่ า 15 เมื อรุ่ งเช้ าทู ต สวรรค์ เ หล่ า
นั น" พวกเขาจึงผลักคนนั นโดย นั นจึ งเร่ งเร้ าโลทว่ า "จงลุ กขึ น
แรงคื อโลทนั นเอง และเข้ า พาภรรยาของเจ้ า และบุ ตรสาว
มาใกล้ เพื อพังประตู
ทังสองของเจ้ า ซึ งอยู่ ทีนี ไปเสีย
10 แต่ ทูตเหล่ านั นจึงยื นมือออก เกรงว่ า พวกเจ้ าจะถู กทํา ลาย
ไปดึ งโลทเข้ ามาในบ้ านและปิ ด พร้ อมกั บความชั วช้ าของเมื อ ง
ประตู
นี "
11 ทู ตเหล่ านั นทําให้ พวกผู้ ชาย 16 ขณะที เขายั งรี รออยู่ ทู ต
ที อยู่ ประตู บ้ านนั นตาบอดผู้
เหล่ านั นจึ งคว้ าจั บมื อเขา มื อ
ใหญ่ ผ้ ู น้อย ดังนั นพวกเขาจึงหา ภรรยาของเขาและมื อ บุ ต รสาว
ประตูจนเหนื อย
ทั งสองของเขา พระเยโฮวาห์
ทู ตสวรรค์บอกให้โลท
ทรงมี ความเมตตาต่ อเขา ทู ต
เหล่ านั นจึ งนําเขาออกมาและให้
และครอบครัว
เขาอยู่ ทีนอกเมือง
รี บออกจากเมือง
12 ทู ตเหล่ านั นจึ งพู ดกั บโลทว่ า 17 ต่ อมาเมื อทู ตเหล่ านั นนํา
"ทีนี มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย พวกเขาออกมาภายนอกแล้ ว
บุตรชาย บุตรสาว และสิ งใดๆ ทู ตพู ดว่ า "จงหนี เอาชี วิ ตรอด
ของเจ้ าที อยู่ ในเมื องนี ออกจาก อย่ า ได้ เหลี ยวหลั ง มาดู หรื อพั ก
อยู่ ทีราบลุ่ มทังหลาย จงหนีไปที
ทีนี
13 เพราะพวกเราจะทํา ลาย ภูเขา เกรงว่ าเจ้ าจะถู กทําลาย"
โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆ
สถานที แห่ งนี เพราะว่ าเสี ยงร้ อง
คือเมืองโศอาร์
ของพวกเขาดั ง มากยิ งขึ นต่ อ
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ และ 18 โลทจึ งกล่ าวแก่ ทู ตเหล่ านั น
พระเยโฮวาห์ ทรงส่ งพวกเรามา ว่ า "โอ เจ้ านายของข้ าพเจ้ า อย่ า
ให้ เป็ นอย่ างนั นเลย
ทําลายมันเสีย"
14 โลทจึ งออกไปพู ดกั บบุ ต ร 19 ดูเถิด ผู้ รับใช้ ของท่านได้ รับ
เขยของเขาซึ งได้ แต่ งงานกั บ พระกรุ ณาในสายตาของท่ าน
บุตรสาวของเขาว่ า "ลุกขึ น เจ้ า และท่ านมี ความเมตตาอย่ างยิ ง
จงออกไปจากสถานที นี เพราะ ซึ งท่ า นได้ สาํ แดงต่ อข้ าพเจ้ าใน
พระเยโฮวาห์ จะทรงทําลายเมื อง การช่ วยชี วิตข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่
นี " แต่ บุ ตรเขยของเขากลั บดู สามารถหนี ไปยั งภูเขาได้ เกรง
(BB) ปฐก EI:BG (BE) ปฐก G:B; E ปต E:G, M (BJ) ปฐก BO:EI; ลนต EK:JI-JJ
(BH) อพย M:EB; กดว BK:EB, EH, EK, HN; ยรม HJ:B-E (BN) สดด JG:E; วว BO:H
(BK) อพย JH:G; พบญ N:BN (BG) ปฐก BH:BI; BM:EK; B พกษ BM:J (BO) กจ BI:BH
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ว่ าสิ งชั วร้ ายจะมาถึ งตั วข้ าพเจ้ า
ภรรยาของโลท
และข้ าพเจ้ าจะตายเสีย
กลายเป็ นเสาเกลือ
20 ดูเถิด กรุณาเถิด เมืองนี อยู่ 26 แต่ ภรรยาของเขาผู้ ตามข้ าง
ใกล้ ที จะหนี ไ ปถึ ง ได้ และเป็ น หลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและ
เมื องเล็ก โอ โปรดให้ ข้าพเจ้ า นางจึงกลายเป็ นเสาเกลือ
หนี ไปที นั น (เป็ นเมื องเล็กๆมิ 27 อั บราฮั มลุ กขึ นตั งแต่ เช้ าตรู่
ใช่ หรือ) และชี วิตของข้ าพเจ้ าจะ ไปยั ง สถานที ที ท่ า นเคยยื นต่ อ
รอด"
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
21 ทู ตกล่ าวแก่ เขาว่ า "ดู เถิ ด 28 ท่ านมองไปทางเมื องโสโดม
เรายอมรั บเจ้ าเกี ยวกั บเรื องนี เมื อ งโกโมราห์ และดิ น แดนที
ด้ วยว่ าเราจะไม่ ทาํ ลายล้ างเมื อง ราบลุ่ มทั งหลาย และดู เถิ ด ก็
นี ซึ งเจ้ าได้ กล่ าวถึง
เห็นควันจากแผ่ นดินนั นพลุ่ งขึ น
22 เจ้ าจงรีบหนีไปทีนั น เพราะ เหมือนควันจากเตาไฟใหญ่
เราไม่ สามารถกระทําอะไรได้ จน 29 ต่ อมาเมื อพระเจ้ าทรงทํา
กว่ าเจ้ าไปถึ งที นั น" เหตุ ฉะนั น ลายเมื องทั งหลายในที ราบลุ่ ม
จึงเรียกชื อเมืองนั นว่ าโศอาร์
แล้ วนั น พระเจ้ าทรงระลึ กถึ ง
23 เมื อโลทเข้ าไปยั งเมื อ งโศ- อับราฮัม และส่ งโลทออกไปจาก
อาร์ ตะวันก็ข ึ นมาเหนือแผ่ นดิน ท่ ามกลางการทําลายล้ าง เมื อ
โลกแล้ ว
พระองค์ ทรงทําลายล้ างเมื องทั ง
เมืองโสโดม
หลายซึ งโลทอาศัยอยู่
เมืองโกโมราห์
โลทอาศัยอยู่ ในถํา
เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิม
บุ ตรสาวของโลท
ถู กทําลาย
ทําการผิดประเวณี
24 ดั ง นั นพระเยโฮวาห์ ท รงให้ 30 โลทขึ นไปจากเมื อ งโศอาร์
กํา มะถั นและไฟจากพระเยโฮ- ไปอาศั ยอยู่ บนภู เ ขาพร้ อมกั บ
วาห์ ตกมาจากฟ้ าสวรรค์ ล งมา บุ ตรสาวสองคนของเขา เพราะ
บนเมื องโสโดมและเมื องโกโม- เขากลั วที อาศั ยในเมื อ งโศอาร์
ราห์
เขาจึ งไปอาศั ยอยู่ ในถํา ทั งเขา
25 พระองค์ ทรงทํา ลายล้ าง กับบุตรสาวสองคนของเขา
เมืองทังหลายเหล่ านั น บรรดาที 31 บุ ตรสาวหั วปี พู ดกั บน้ องสาว
ราบลุ่ ม ชาวเมืองทังปวงและสิ ง ว่ า "บิดาของเราแก่ แล้ วและไม่ มี
ทีงอกขึ นมาบนแผ่ นดิน
ชายใดในแผ่ น ดิ น โลกเข้ ามาหา
(EB) โยบ HE:O-M; สดด BHN:BM (EE) ปฐก BJ:BI; BH:E (EH) ลนต BI:E
(EN) ปฐก BH:J; สดด BIG:JH (EK) ปฐก BM:BG; ลก BG:JE (EG) ปฐก BO:EE
(EO) วว M:E; BO:M (EM) ปฐก O:B (JI) ปฐก BM:BG, BM (JB) ปฐก BK:E, H; JO:O-M
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พวกเราตามธรรมเนี ยมของทั ว โมอับมาจนถึงทุ กวันนี
โลก
38 ส่ วนน้ องสาว เธอคลอดบุตร
32 มาเถิ ด พวกเราจงให้ บิ ดา ชายคนหนึ งด้ วยและเรี ย กชื อ
ของพวกเราดื มเหล้ าองุ่ น และ ของเขาว่ า เบน-อั มมี เขาเป็ น
พวกเราจะนอนกั บท่ าน เพื อ บรรพบุ รุ ษของคนอั มโมนมาจน
พวกเราจะสงวนเชื อสายของ ถึงทุ กวันนี
บิดาพวกเรา"
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
33 ในคื น วั น นั นพวกเธอจึ งให้
อั บ ราฮั ม เดิ น ทางจาก
บิ ด าของพวกเธอดื มเหล้ าองุ่ น
ที นั นไปยั งดิ นแดน
บุ ตรสาวหั วปี เข้ าไปนอนกั บบิ ดา ทางใต้ อาศั ยอยู่ ระหว่ างเมื อง
ของเธอ และเขาไม่ สังเกตว่ าเธอ คาเดชและเมื องชู ร์ และอาศั ย
มานอนด้ วยเมื อไรและเธอลุ ก อยู่ ในเมืองเก-ราร์
ขึ นไปเมื อไร
2 อั บราฮั มบอกถึ ง นางซาราห์
34 ต่ อมาวั นรุ่ งขึ นบุ ตรสาวหั วปี ภรรยาของตนว่ า "นางเป็ นน้ อง
พูดกั บน้ องสาวว่ า "ดูเถิด เมื อ สาวของข้ าพเจ้ า" อาบี เมเลค
คื นนี เราได้ นอนกั บบิ ดาของเรา กษั ตริ ย์ แห่ งเมื อ งเก-ราร์ จึ งใช้
พวกเราจงให้ ท่ านดื มเหล้ าองุ่ น คนมานํานางซาราห์ ไป
ในคื นนี อี ก และเจ้ าจงเข้ าไป 3 แต่ พระเจ้ าเสด็ จ มาหาอาบี นอนกั บท่ าน เพื อพวกเราจะ เมเลคทางพระสุบินในเวลากลาง
สงวนเชื อสายของบิดาพวกเรา"
คื นและตรั สกั บท่ านว่ า "ดู เถิ ด
35 พวกเธอจึ งให้ บิ ด าของพวก เจ้ าเป็ นเหมื อนคนตาย เพราะ
เธอดื มเหล้ าองุ่ นในคื น วั นนั น หญิงนั นซึ งเจ้ านํามา ด้ วยว่ านาง
ด้ วย น้ องสาวก็ลุกขึ นไปนอนกับ เป็ นภรรยาของผู้ อื นแล้ ว"
เขา และเขาไม่ สั งเกตว่ าเธอมา 4แต่ อาบี เมเลคยั งไม่ ได้ เข้ าใกล้
นอนด้ วยเมื อไรและเธอลุ ก ขึ น นาง ท่ านจึ งทู ลว่ า "ข้ าแต่ องค์
ไปเมื อไร
พระผู้ เป็ นเจ้ า พระองค์จะประ36 ดั งนั น บุ ตรสาวทั งสองของ หารชนชาติทีชอบธรรมด้ วยหรือ
โลทก็ต ั งครรภ์ กั บบิ ดาของพวก 5 เขาบอกแก่ ข้ าพระองค์ มิ ใช่
เธอ
หรื อว่ า `นางเป็ นน้ องสาวของ
37 บุ ตรสาวหั วปี คลอดบุ ตรชาย ข้ าพเจ้ า' และแม้ แต่ นางเองก็ว่า
คนหนึ งและเรี ยกชื อของเขาว่ า `เขาเป็ นพี ชายของข้ าพเจ้ า' ข้ า
โมอับ เขาเป็ นบรรพบุรุษของคน พระองค์ ก ระทํา ดั ง นี ด้ วยจิ ตใจ
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อั น ซื อตรงและด้ วยมื อ ที บริ - 11 อั บราฮั มทู ลว่ า "เพราะข้ า
สุทธิW "
พระองค์ คิ ด ว่ า ไม่ มี ค วามเกรง
6 พระเจ้ าตรั สกั บท่ านในพระ กลั วพระเจ้ าในสถานที นี เป็ นแน่
สุ บินว่ า "แท้ จริ งเรารู้ แล้ วว่ าเจ้ า พวกเขาจะฆ่ าข้ าพระองค์ เพราะ
กระทําดั งนี ด้ วยจิ ตใจอั นซื อตรง เห็นแก่ ภรรยาของข้ าพระองค์
เราจึ งยั บยั งเจ้ าไม่ ให้ ทาํ บาปต่ อ 12 ยิ งกว่ า นั นนางเป็ นน้ องสาว
เรา เหตุฉะนั นเราไม่ ยอมให้ เจ้ า ของข้ าพระองค์ จริ งๆ นางเป็ น
ถู กต้ องนางนั น
บุตรสาวของบิดาข้ าพระองค์ แต่
7ฉะนั นบั ดนี จงคื นภรรยาให้ แก่ ไม่ ใช่ บุ ตรสาวของมารดาข้ าพระ
ชายนั นเพราะเขาเป็ นผู้ พยากรณ์ องค์ และนางได้ มาเป็ นภรรยา
เขาจะอธิ ษฐานเพื อเจ้ าแล้ วเจ้ า ของข้ าพระองค์
จะมีชีวิตอยู่ ถ้ าเจ้ าไม่ คืนนางนั น 13 ต่ อมาเมื อพระเจ้ าทรงโปรด
เจ้ าจงรู้ ว่าเจ้ าจะตายเป็ นแน่ ทัง ให้ ข้ าพระองค์ ต้ องเร่ ร่ อ นจาก
เจ้ าและทุ กคนทีเป็ นของเจ้ า"
บ้ านบิดาของข้ าพระองค์ ข้ าพระ
8เหตุ ฉะนั น อาบี เมเลคตื น องค์ จึ งพู ดกั บนางว่ า `นี เป็ น
บรรทมตั งแต่ เช้ าตรู่ ทรงเรี ยก ความกรุ ณาซึ งเจ้ าจะสํา แดงต่ อ
บรรดาข้ าราชการของท่ าน และ ข้ าพเจ้ า ในสถานที ทุ กๆแห่ งที
ทรงรับสั งเรื องทังหมดนี ให้ พวก เราจะไปนั นขอให้ กล่ าวถึงข้ าพเขาฟั ง และคนเหล่ านั นก็กลัวยิ ง เจ้ าว่ า เขาเป็ นพี ชายของดิฉัน'"
นัก
14 อาบีเมเลคจึงทรงนําแกะ วัว
อาบีเมเลคคืนภรรยา
และทาสชายหญิง และประทาน
ให้ แก่ อับราฮัม แล้ วทรงคืนซาแก่ อบั ราฮัม
9 ดั งนั นอาบี เมเลคทรงเรี ยก ราห์ ภรรยาของอั บราฮั มให้ ท่ าน
อั บราฮั มมาและตรั ส กั บท่ านว่ า ไป
"เจ้ าได้ กระทํา อะไรแก่ พวกเรา 15 แล้ วอาบี เมเลคตรั สว่ า "ดู
เราได้ กระทําผิ ดอะไรต่ อเจ้ า ที เถิ ด แผ่ นดิ นของเราก็อยู่ ต่ อ
เจ้ านํา บาปใหญ่ โตมายั งเราและ หน้ าเจ้ า เจ้ าจะอาศัยอยู่ ทีไหนก็
ราชอาณาจักรของเรา เจ้ าได้ กระ ได้ ตามใจชอบ"
16 พระองค์ ต รั ส กั บ ซาราห์ ว่ า
ทําสิ งซึ งไม่ ควรกระทําแก่ เรา"
10 อาบี เ มเลคตรั สกั บอั บราฮั ม "ดู เถิ ด เราให้ เงิ นหนึ งพั นแผ่ น
ว่ า "เจ้ าคิดอะไรเจ้ าจึงได้ กระทํา แก่ พี ชายของเจ้ า ดู เถิ ด พี ชาย
จะคลุ ม ตาเจ้ าต่ อ หน้ าทุ ก คนที
สิ งนี "
(K) ปฐก JB:G; JN:N; JM:M; อพย JH:EH (G) ปฐก E:BG; กดว BK:JE-JJ; B ซมอ G:N
(M) ปฐก EK:BI; JH:G; JM:M (BB) ปฐก BE:BE; EK:G; HE:BO (BE) ปฐก BB:EM
(BJ) ปฐก BE:B-M (BH) ปฐก BE:BK (BN) ปฐก BJ:M; JH:BI (BK) ปฐก EH:KN; EK:BB
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อยู่ กับเจ้ าและคนทังปวง" นางก็ ดั งนั น ทุ กคนที ได้ ฟังจะพลอย
ถู กติเตียนด้ วยถ้ อยคําเหล่ านี
หั วเราะกับข้ าพเจ้ า"
17 เพราะฉะนั น อั บราฮั มก็ 7นางกล่ าวอี กว่ า "ใครจะพู ด
อธิษฐานต่ อพระเจ้ า พระเจ้ าทรง กั บอั บราฮั มได้ ว่า ซาราห์ จะให้
รักษาอาบีเมเลค และมเหสีของ ลูกอ่ อนกินนม เพราะข้ าพเจ้ าก็
พระองค์ และทาสหญิ ง ให้ หาย ได้ คลอดบุ ตรชายคนหนึ งให้
และเขาเหล่ านั นก็มีบุตร
ท่านเมื อท่านชราแล้ ว"
18 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ได้ 8 เด็ ก นั นก็ เ ติ บโตขึ นและหย่ า
ทรงปิ ดครรภ์ ส ตรี ใ นราชสํา นั ก นมและอั บราฮั มจั ดการเลี ยง
ของอาบี เมเลคทุ กคน เพราะ ใหญ่ ใ นวั น นั นเมื ออิ ส อั ค หย่ า
เรื องซาราห์ ภรรยาอับราฮัม
นม
การกําเนิดของอิ สอัค
นางฮาการ์กบั อิ ชมาเอล
พระเยโฮวาห์ ท รงเยี ยม
ถู กไล่ ออก
ซาราห์ เหมื อนที พระ 9 แต่ ซาราห์ เห็ น บุ ตรชายของ
องค์ ตรั สไว้ และพระเยโฮวาห์ ฮาการ์คนอี ยิปต์ ซึ งนางคลอดให้
ทรงกระทํา แก่ ซ าราห์ ดั ง ที พระ อับราฮัม กําลังหั วเราะเล่ นอยู่
องค์ทรงตรัสไว้
10 นางจึ งพู ดกั บอั บราฮั มว่ า
2เพราะซาราห์ ต ั งครรภ์ และ "ไล่ ท าสหญิ ง คนนี กั บบุ ตรชาย
คลอดบุ ตรชายคนหนึ งให้ อั บ- ของนางไปเสี ยเถิ ด เพราะว่ า
ราฮั ม เมื อท่ านชราตามเวลาซึ ง บุ ต รชายของทาสหญิ ง คนนี จะ
พระเจ้ าได้ ตรัสกับท่าน
เป็ นผู้ รั บ มรดกร่ วมกั บอิ ส อั ค
3อั บราฮั มตั งชื อบุ ตรชายที เกิ ด บุตรชายของข้ าพเจ้ าไม่ ได้ "
แก่ ท่ าน ผู้ ซึ งซาราห์ คลอดให้ 11 อั บราฮัมกลุ้ มใจมาก เพราะ
ท่านนั นว่ า อิสอัค
เรื องบุตรชายของท่าน
4แล้ วอั บราฮั มทํา พิ ธี เข้ าสุ หนั ต 12 แต่ พระเจ้ าตรั สกั บอั บราฮั ม
ให้ แก่ อิ สอัคบุตรชายของตนเมื อ ว่ า "เจ้ าอย่ าโศกเศร้ าในสายตา
มี อายุ แปดวัน ดั งที พระเจ้ าทรง ของเจ้ าเพราะเรื องเด็กนั น และ
บัญชาแก่ ท่าน
เพราะทาสหญิ งของเจ้ าเลย ทุ ก
5อั บราฮั มมี อายุ หนึ งร้ อยปี เมื อ สิ งทีซาราห์ กล่ าวกับเจ้ า เจ้ าก็จง
อิสอัคบุตรชายเกิดแก่ ท่าน
ฟั งเสี ยงของนางเถิ ด เพราะเขา
6นางซาราห์ กล่ าวว่ า "พระเจ้ า จะเรี ยกเชื อสายของเจ้ าทางสาย
ทรงกระทํา ให้ ข้ าพเจ้ าหั วเราะ อิสอัค
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13 ส่ วนบุ ต รชายของทาสหญิ ง จึ งไปเติ มนํา เต็มถุ งหนั งและให้
นั น เราจะกระทําให้ เป็ นชนชาติ เด็กนั นดื ม
หนึ งด้ วย เพราะเขาเป็ นเชื อสาย 20 พระเจ้ าทรงสถิ ตกั บเด็กนั น
ของเจ้ า"
เขาเติ บโตขึ น อาศั ยอยู่ ในถิ น
14 อั บราฮั มจึ งลุ กขึ นแต่ เช้ ามื ด ทุ รกันดาร และเป็ นนักธนู
ให้ ขนมปั ง และนํา หนึ งถุ ง หนั ง 21 เขาอาศัยอยู่ ในถิ นทุ รกันดาร
แก่ ฮาการ์ ใส่ บ่าให้ นางพร้ อมกับ แห่ งปาราน มารดาก็หาภรรยา
เด็กนั นแล้ วส่ งนางออกไป นางก็ คนหนึ งจากประเทศอี ยิ ปต์ ใ ห้
จากไปและพเนจรไปในถิ นทุ ร- เขา
กันดารแห่ งเบเออร์เชบา
อับราฮัมอาศัยอยู่ ที
15 และนํา ในถุ ง หนั งนั นก็หมด
เบเออร์เชบา
ไป นางก็วางเด็กนั นไว้ ใต้ พุ่ มไม้
อับราฮัมทําพันธสัญญากับ
แห่ งหนึ ง
กษัตริ ยอ์ าบีเมเลค
16 แล้ วนางก็ไ ปนั งลงห่ างออก 22 และต่ อมาในคราวนั น อาบีไปตรงหน้ าเด็กนั น ประมาณเท่า เมเลคและฟี โคล์ ผ้ ู บั ญ ชาการ
กับระยะลูกธนู ตก เพราะนางพูด ทหารของพระองค์ พู ดกั บอั บว่ า "อย่ าให้ ข้าเห็นความตายของ ราฮั มว่ า "พระเจ้ าทรงสถิ ตกั บ
เด็กนั นเลย" นางก็นั งอยู่ ตรง ท่านในทุ กสิ งทีท่านกระทํา
หน้ าเด็กนั นแล้ วตะเบ็งเสี ยงร้ อง 23 เพราะฉะนั นบั ดนี จงปฏิ ไห้
ญาณในพระนามพระเจ้ าให้ แก่
17 พระเจ้ าทรงสดั บเสี ย งร้ อง เราที นี ว่ า ท่ านจะไม่ ประพฤติ
ของเด็กนั น และทู ตสวรรค์ของ การคดโกงต่ อเรา หรือโอรสของ
พระเจ้ าจึ ง เรี ยกฮาการ์ จ ากฟ้ า เรา หรือต่ อหลานของเรา แต่ ดัง
สวรรค์ กล่ าวกั บนางว่ า "ฮาการ์ ที เราภั กดี ต่ อท่ าน ท่ านจงภั กดี
เจ้ าเป็ นอะไรไป อย่ ากลั วเลย ต่ อ เราและต่ อ แผ่ น ดิ น ซึ งท่ า น
เพราะว่ า พระเจ้ าทรงสดั บเสี ยง อาศัยอยู่ น ี "
ของเด็ก ณ ทีทีเขาอยู่ น ั นแล้ ว
24 อั บราฮั มก็ทู ลว่ า "ข้ าพเจ้ า
18 ลุกขึ นอุ้ มเด็กนั น เอามือจับ ยอมปฏิญาณ"
เขาไว้ ให้ แน่ น เพราะเราจะทําให้ 25 อั บราฮั มก็ร้ องทุ กข์ต่ ออาบี เขาเป็ นชาติใหญ่ ชาติหนึ ง"
เมเลค เรื องบ่ อนํา ที ข้ าราชการ
19 แล้ วพระเจ้ าทรงเบิ ก ตาของ อาบีเมเลคยึดเอาไป
นาง นางก็เห็ นบ่ อนํา แห่ งหนึ ง 26 อาบี เมเลคตรั สว่ า "เราไม่ ร้ ู
(BJ) ปฐก BK:BI (BH) ยน O:JN (BG) ปฐก EE:BB; อพย J:G (BO) ปฐก BK:BI; EB:BJ
(BM) ปฐก J:G; กดว EE:JB (EI) ปฐก BK:BE; EO:BN; JM:E-J, EB (EB) ปฐก EH:H
(EE) ปฐก EI:E, BH; EK:EK, EO (EJ) ยชว E:BE; B ซมอ EH:EB (EN) ปฐก EK:BN, BO
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ว่ าใครทําอย่ างนี ทั งท่ านก็มิ ได้
การถวายอิ สอัคเป็ น
บอกเรา เราก็ยั งไม่ ได้ ยินเรื อง
เครื องบู ชาที แผ่ นดินโมริ ยาห์
จนวันนี "
และต่ อ มาภายหลั ง
27 อั บราฮั มจึ งนําแกะและวั วมา
เห ตุ ก าร ณ์ เ ห ล่ านี
ถวายแก่ อาบีเมเลค ทังสองฝ่ าย พระเจ้ าทรงลองใจอับราฮัม และ
ก็ทาํ พันธสัญญากัน
ตรัสกับท่านว่ า "อับราฮัม" ท่าน
28 อั บราฮั ม ได้ แยกลู ก แกะตั ว ทู ลว่ า "ดูเถิด ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี
เมียจากฝูงไว้ ต่างหากเจ็ดตัว
พระเจ้ าข้ า"
29 อาบี เมเลคตรัสถามอับราฮั ม 2พระองค์ ตรั สว่ า "จงพาบุ ตร
ว่ า "ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวทีท่าน ชายของเจ้ าคื ออิ สอั ค บุ ตรชาย
แยกไว้ ต่ า งหากนั นหมายความ คนเดี ยวของเจ้ าผู้ ที เจ้ ารั กไปยั ง
ว่ าอะไร"
แผ่ นดินโมริยาห์ และถวายเขาที
30 ท่ านทู ลว่ า "ขอพระองค์ รั บ นั นเป็ นเครื องเผาบูชา บนภูเขา
ลู กแกะตั วเมี ยเจ็ด ตั วนี จากมื อ ลูกหนึ งซึ งเราจะบอกแก่ เจ้ า"
ข้ าพระองค์ เพื อจะได้ เป็ นพยาน 3 อั บราฮั มจึ ง ลุ กขึ นแต่ เ ช้ ามื ด
แก่ ข้าพระองค์ว่า ข้ าพระองค์ได้ ผู กอานลาของท่ าน พาคนใช้
ขุดบ่ อนํา นี "
หนุ่ ม ไปกั บท่ า นด้ วยสองคนกั บ
31 เหตุ ฉะนี ท่ านจึ ง เรี ยกที นั น อิสอัคบุตรชายของท่าน ท่านตัด
ว่ า เบเออร์ เชบา เพราะว่ าทั ง ฟื นสําหรั บเครื องเผาบู ชา แล้ ว
สองได้ ปฏิญาณกันไว้
ลุ ก ขึ นเดิ น ทางไปยั ง ที ซึ งพระ
32 ทั งสองกระทํา พั นธสั ญญา เจ้ าทรงตรัสแก่ ท่าน
กั น ที เบเออร์ เ ชบาดั งนี แหละ 4 พอถึ ง วั น ที สามอั บราฮั ม เงย
แล้ วอาบีเมเลคและฟี โคล์ผ้ ู บัญ- หน้ าขึ นแลเห็นทีนั นแต่ ไกล
ชาการทหารของพระองค์ ได้ ลุ ก 5อั บราฮั มจึ งพู ดกั บคนใช้ หนุ่ ม
ขึ นแล้ วก็กลั บไปยั งแผ่ นดิ นของ ของท่ านว่ า "อยู่ กั บลาที นี เถิ ด
ชาวฟี ลิสเตีย
เรากั บเด็ กชายจะเดิ น ไปนมั ส33 อั บราฮั มปลู กต้ นแทมริ สก์ ไว้ การที โน้ น แล้ วจะกลั บมาพบ
ทีเบเออร์ เชบาและนมัสการออก เจ้ า"
พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 6อั บราฮั มเอาฟื นสําหรั บเครื อง
นิรันดร์ทีนั น
เผาบู ชาใส่ บ่าอิ สอัคบุตรชายของ
34 อั บ ราฮั ม อาศั ย อยู่ ในแผ่ น ตน ถือไฟและมีดแล้ วพ่ อลูกไป
ดินชาวฟี ลิสเตียหลายวัน
ด้ วยกัน

22

(EG) ปฐก EK:JB; JB:HH; B ซมอ BO:J (EM) ปฐก JJ:O (JI) ปฐก JB:HO, NE
(JB) ปฐก EB:BH; EK:JJ (JJ) ปฐก H:EK; BE:O; BJ:H (B) พบญ O:E; B คร BI:BJ
(E) ปฐก O:EI; EE:BE, BK; JB:NH (N) ฮบ BB:BM (K) ยน BM:BG
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7อิ ส อั คพู ดกั บอั บราฮั มบิ ด าว่ า และดู เถิด ข้ างหลั งท่านมีแกะผู้
"บิ ดาเจ้ าข้ า" และท่ านตอบว่ า ตัวหนึ ง เขาของมันติดอยู่ ในพุ่ ม
"ลู กเอ๋ ย พ่ ออยู่ ที นี " ลู กจึ งว่ า ไม้ ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะผู้ ตัว
"นี ไฟและฟื น แต่ ลู กแกะสํา - นั นมาถวายเป็ นเครื องเผาบู ชา
หรับเครื องเผาบูชาอยู่ ทีไหน"
แทนบุตรชายของท่าน
8อับราฮัมตอบว่ า "ลูกเอ๋ย พระ 14 อั บราฮั มจึ งเรี ยกสถานที นั น
เจ้ าจะทรงจั ดหาลู กแกะสํา หรั บ ว่ า เยโฮวาห์ ยิเรห์ อย่ างทีเขาพูด
พระองค์ เองเป็ นเครื องเผาบูชา" กั นทุ กวั นนี ว่ า "ที ภูเขาของพระ
พ่ อ ลู ก ทั งสองก็ เ ดิ น ต่ อ ไปด้ วย เยโฮวาห์ น ั น พระองค์ ทรงทอด
กัน
พระเนตร"
9เขาทั งสองมาถึ งที ซึ งพระเจ้ า 15 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
ตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมก็สร้ าง เรี ยกอั บราฮั มครั งที สองมาจาก
แท่นบูชาทีนั น เรียงฟื นเป็ นระ- ฟ้ าสวรรค์
เบี ยบ แล้ วมั ดอิ สอั คบุ ตรชาย 16 และตรั สว่ า "พระเยโฮวาห์
วางไว้ บนแท่นบูชาบนฟื น
ตรั สว่ า เราปฏิญาณโดยตั วเรา
10 แล้ วอั บราฮั มก็ยื นมื อจั บมี ด เองว่ า เพราะเจ้ ากระทําอย่ างนี
จะฆ่ าบุตรชาย
และมิ ไ ด้ หวงบุ ต รชายของเจ้ า
11 แต่ ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮ- คือบุตรชายคนเดียวของเจ้ า
วาห์ เรี ยกท่ า นจากฟ้ าสวรรค์ ว่ า 17 เราจะอวยพรเจ้ าแน่ เราจะ
"อั บราฮัม อั บราฮั ม" และท่ าน ทวีเชื อสายของเจ้ าให้ มากขึ น ดัง
ตอบว่ า "ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี พระ ดวงดาวในท้ องฟ้ า และดั งเม็ด
เจ้ าข้ า"
ทรายบนฝั งทะเล
เชื อสาย
12 และพระองค์ ตรั สว่ า "อย่ า ของเจ้ าจะได้ ประตู เ มื อ งศั ต รู
แตะต้ องเด็กนั นหรือกระทําอะ- ของเจ้ าเป็ นกรรมสิทธิW
ไรแก่ เขาเลย เพราะบั ดนี เรารู้ 18 ประชาชาติ ท ั งหลายทั วโลก
แล้ วว่ าเจ้ ายํา เกรงพระเจ้ า ด้ วย จะได้ พรเพราะเชื อสายของเจ้ า
เห็นว่ า เจ้ ามิได้ หวงบุตรชายของ เพราะว่ าเจ้ าได้ เชื อฟั งเสี ยงของ
เจ้ า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้ า เรา"
19 อั บราฮั มจึ งกลั บไปหาคนใช้
จากเรา"
อับราฮัมถวายแกะตัวผู ้
หนุ่ มของท่ าน เขาก็ลุ กขึ นแล้ ว
พากั นกลั บไปยั งเมื องเบเออร์ แทนอิ สอัค
13 อั บราฮั ม เงยหน้ าขึ นมองดู เชบา อับราฮั มก็อาศัยอยู่ ทีเบ(O) อพย BE:J; ยน B:EM, JK (M) ฮบ BB:BG-BM; ยก E:EB (BB) ปฐก BK:G-BB
(BE) B ซมอ BN:EE (BJ) ปฐก EE:E, BK; EK:N; ยก E:EB-EE (BK) สดด BIN:M
(BG) ปฐก BJ:BK; BN:N; BG:BK (BO) ปฐก BE:J; BO:BO-BM (BM) ปฐก EB:JB
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เออร์เชบา
ท่ านเป็ นสุ สาน เพื อข้ าพเจ้ าจะ
20 และต่ อมาภายหลั งเหตุ - ได้ ฝั ง ผู้ ตายของข้ าพเจ้ าให้ พ้ น
การณ์เหล่ านี มีคนมาบอกอับ- สายตาไป"
ราฮัมว่ า "ดูเถิด มิลคาห์ บังเกิด 5ลู กหลานของเฮทตอบอั บราบุ ต รให้ แก่ น าโฮร์ น้ องชายของ ฮัมว่ า
ท่านด้ วยแล้ ว
6"นายเจ้ าข้ า โปรดฟั งพวกเรา
21 คือฮูสบุตรหั วปี บูสน้ องชาย ท่ านเป็ นเจ้ านายจากพระเจ้ า
ของเขา เคมู เอลบิดาของอารัม
ท่ ามกลางเรา ขอให้ ฝั งผู้ ตาย
22 เคเสด ฮาโซ ปิ ลดาช ยิด- ของท่ านในอุ โมงค์ ฝั ง ศพที ดี ที
ลาฟ และเบธูเอล"
สุดของเราเถิด ไม่ มีผ้ ู ใดในพวก
23 เบธู เ อลให้ กํา เนิ ด บุ ต รสาว เราที จะหวงสุ ส านของเขาไว้ ไม่
ชื อเรเบคาห์ ทั งแปดนี มิ ลคาห์ ให้ ท่ าน หรื อขั ดขวางท่ านมิ ให้
บั งเกิ ดให้ นาโฮร์ น้ องชายของ ฝังผู้ ตายของท่าน"
อับราฮัม
7 อั บราฮั ม ก็ ลุ ก ขึ นกราบลงต่ อ
24 และภรรยาน้ อยของเขาที ชื อ หน้ าลู ก หลานของเฮทชาวแผ่ น
เรอูมาห์ ก็ได้ บังเกิดเตบาห์ กา- ดินนั น
ฮัม ทาหาช และมาอาคาห์
8และพู ดกั บพวกเขาว่ า "ถ้ า
นางซาราห์สินชี วิต
ท่ านยิ นยอมให้ ข้าพเจ้ าฝั งผู้ ตาย
ของข้ าพเจ้ าให้ พ้นสายตาไปแล้ ว
แล้วถู กฝั งไว้
ซาราห์ มี อายุ ห นึ งร้ อย ขอฟั งข้ าพเจ้ าเถิ ด และวิ งวอน
ยี สิ บเจ็ดปี ซาราห์ มี เอโฟรนบุ ตรชายโศหาร์ เพื อ
ข้ าพเจ้ า
ชี วิตถึงอายุน ี
2 แล้ วซาราห์ ก ็ ส ิ นชี วิ ต ที เมื อ ง 9ขอให้ เขาให้ ถาํ มัคเป-ลาห์ ซึ ง
คีริ ยาทอารบา คื อเมื องเฮโบรน เขาถื อกรรมสิ ทธิW น ั นแก่ ข้ าพเจ้ า
ในแผ่ นดินคานาอัน อับราฮัมไว้ มั นอยู่ ที ปลายนาของเขา ขอให้
ทุ กข์ ให้ ซาราห์ และร้ องไห้ คิ ดถึ ง เขาขายให้ ข้าพเจ้ าเต็มตามราคา
ให้ เป็ นกรรมสิ ทธิW สาํ หรั บใช้ เป็ น
นาง
3อั บราฮั มยื นขึ นหน้ าศพพู ดกั บ สุสานท่ามกลางหมู่ พวกท่าน"
10 ฝ่ ายเอโฟรนอาศั ยอยู่ ท่ ามลูกหลานของเฮทว่ า
4"ข้ าพเจ้ าเป็ นคนต่ างด้ าวและ กลางลูกหลานของเฮท เอโฟรน
เป็ นคนมาอาศั ยอยู่ ท่ า มกลาง คนฮิ ตไทต์ จึ ง ตอบอั บราฮั ม ให้
ท่ าน ขอท่ านให้ ที ดิ นท่ ามกลาง บรรดาลู กหลานของเฮทผู้ ที เข้ า

23

(EI) ปฐก BB:EM; EH:BN (EB) โยบ B:B; JE:E (EJ) ปฐก EH:BN
(E) ปฐก BJ:BO; EJ:BM (J) ปฐก BI:BN; BN:EI (H) ปฐก BG:O; ลนต EN:EJ
(K) ปฐก BJ:E; BH:BH; EH:JN (M) ปฐก EN:M (BI) ปฐก EJ:BO; JH:EI, EH; นรธ H:B
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ไปทีประตูเมืองของเขาฟั งว่ า
ซึ งอยู่ ในนาตลอดทั วบริ เวณนั น
11 "อย่ าเลย นายเจ้ าข้ า โปรด จึงได้ ขาย
ฟั งข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าให้ นานั นแก่ 18 ให้ แก่ อั บราฮั มเป็ นกรรม
ท่ านและให้ ถํา ที อยู่ ในนานั นแก่ สิ ท ธิW ต่ อ หน้ าลู ก หลานของเฮท
ท่ าน ด้ วยข้ าพเจ้ าให้ แก่ ท่ าน คื อต่ อ หน้ าบรรดาผู้ ที เข้ าไปที
ต่ อ หน้ า ลู กหลานประชาชนของ ประตูเมืองของเขา
ข้ าพเจ้ า ขอเชิ ญฝั งผู้ ตายของ 19 ต่ อมาอั บราฮั ม ก็ ฝั ง ศพนาง
ท่านเถิด"
ซาราห์ ภรรยาของตน ในถํา ทีนา
12 อั บราฮั ม ก็ ก ราบลงต่ อ หน้ า มัคเป-ลาห์ หน้ ามัมเร คือเมื อง
ชาวแผ่ นดินนั น
เฮโบรน ในแผ่ นดินคานาอัน
13 และท่ า นพู ด กั บเอโฟรนให้ 20 นาและถํา ซึ งอยู่ ในนั นลู ก
ชาวแผ่ นดินนั นฟั งว่ า "แต่ ถ้า หลานของเฮทยอมขายให้ แก่
ท่านยินยอมให้ แล้ ว ขอฟั งข้ าพ- อั บราฮั ม เป็ นกรรมสิ ทธิW เพื อใช้
เจ้ า ข้ าพเจ้ าจะจ่ ายค่ านานั น ขอ เป็ นสุสาน
รั บเงิ นจากข้ าพเจ้ าเถิ ด และ
อับราฮัมส่ งเอลีเยเซอร์
ข้ าพเจ้ าจะได้ ฝั งผู้ ตายของข้ าพไปหาเจ้าสาวสําหรับอิ สอัค
เจ้ าทีนั น"
ฝ่ ายอั บราฮั มก็ ชรา
14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่ า
แล้ ว มีอายุมากทีเดียว
15 "นายเจ้ าข้ า ขอฟั งข้ าพเจ้ า และพระเยโฮวาห์ ท รงอวยพระ
เถิด ทีดินแปลงนี มีราคาเป็ นเงิน พรอับราฮัมทุ กประการ
สี ร้ อยเชเขล สําหรั บท่ านกั บ 2อั บราฮั มพู ดกับคนใช้ ของท่ าน
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ เท่าไร ฝังผู้ ตายของ ทีมีอาวุโสทีสุดในบ้ าน ผู้ ดูแล
ท่านเถิด"
ทรั พย์ ส มบั ติ ทุ กอย่ างของท่ า น
16 อั บราฮัมก็ฟังคําของเอโฟรน ว่ า "เอามื อเจ้ าวางไว้ ใต้ ขาอ่ อน
แล้ วอับราฮัมก็ชั งเงิ นให้ เอโฟรน ของเรา
ตามจํา นวนที เขาบอกให้ ลู ก 3 แล้ วเราจะให้ เจ้ าปฏิ ญาณใน
หลานของเฮทฟั งแล้ ว คือเงิ นสี พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ร้ อยเชเขลตามนํา หนั ก ที พวก แห่ งฟ้ าสวรรค์ และพระเจ้ าแห่ ง
พ่ อค้ าใช้ กันในเวลานั น
แผ่ นดิ นโลกว่ า เจ้ าจะไม่ หา
17 นาของเอโฟรนในมั คเป- ภรรยาให้ บุ ต รชายของเราจาก
ลาห์ ซึ งอยู่ หน้ ามัมเร มี นากั บ บุ ตรสาวของคนคานาอั น ที เรา
ถํา ซึ งอยู่ ในนั น และต้ นไม้ ท ังสิ น อาศัยอยู่ ท่ามกลางเขานี
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4 แต่ เจ้ าจะไปยั ง ประเทศและ ข้ าวของทั งสิ นของนายเขาอยู่ ใน
หมู่ ญาติ ของเราเพื อหาภรรยา อํา นาจของเขา เขาลุ กขึ นไปยั ง
คนหนึ งให้ แก่ อิ ส อั ค บุ ต รชาย เมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนาของเรา"
โฮร์
5คนใช้ ก็เรี ยนท่ านว่ า "หากว่ า 11 เขาให้ อู ฐคุ ก เข่ า ลงที ริ ม บ่ อ
หญิงนั นจะไม่ เต็มใจมากับข้ าพ- นํา ข้ างนอกเมื องเวลาเย็น ซึ ง
เจ้ ายั งแผ่ นดิ นนี ถ้ าเช่ นนั น เป็ นเวลาทีผู้ หญิงออกมาตักนํา
ข้ าพเจ้ ามิ ต้ องนํา บุ ต รชายของ 12 เขาอธิ ษฐานว่ า "โอ ข้ าแต่
ท่ านกลั บไปยั ง แผ่ น ดิ น ซึ งท่ าน พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอับราจากมานั นหรือ"
ฮั มนายของข้ าพระองค์ ขอทรง
6อั บราฮั มพู ดกั บเขาว่ า "ระวั ง ประทานความสํา เร็ จแก่ ข้ าพระ
อย่ าพาบุตรชายของเรากลับไปที องค์ ในวั นนี และขอทรงสําแดง
นั นอีก
ความเมตตาแก่ อั บราฮั มนาย
7 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง ฟ้ า ของข้ าพระองค์
สวรรค์ ผู้ ทรงนําเรามาจากบ้ าน 13 ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ กาํ ลั ง
บิ ดาเรา และจากแผ่ นดิ นแห่ ง ยื นอยู่ ที ริ มบ่ อนํา และบรรดา
ญาติ ของเรา พระองค์ ตรั สกั บ บุ ต รสาวของชาวเมื อ งนี กํา ลั ง
เราและทรงปฏิ ญ าณกั บเราว่ า ออกมาตักนํา
`เราจะมอบแผ่ นดิ นนี ให้ แก่ เชื อ 14 ขอให้ หญิ ง สาวคนที ข้ าพระ
สายของเจ้ า' พระองค์ จะทรงใช้ องค์ จะพู ดกั บนางว่ า `โปรดลด
ทู ต สวรรค์ ของพระองค์ ไ ปข้ าง เหยือกของนางลงให้ ข้าพเจ้ าดื ม
หน้ าเจ้ า เจ้ าจงหาภรรยาคนหนึ ง นํา ' และนางนั นจะว่ า `เชิ ญดื ม
ให้ บุตรชายของเราจากทีนั น
เถิ ดและข้ าพเจ้ าจะให้ นาํ อู ฐของ
8ถ้ าหญิ งนั นไม่ เต็มใจมากับเจ้ า ท่ านกิ นด้ วย' ให้ คนนั นเป็ นคน
เจ้ าก็ จะพ้ นจากคํา ปฏิ ญาณของ ที พระองค์ ท รงกํา หนดสํา หรั บ
เรานี แต่ เจ้ าอย่ าพาบุตรชายของ อิ สอั ค ผู้ รั บใช้ ของพระองค์
เรากลับไปทีนั นก็แล้ วกัน"
อย่ างนี ข้าพระองค์ จะทราบได้ ว่า
9คนใช้ จึ งเอามื อของเขาวางใต้ พระองค์ทรงสําแดงความเมตตา
ขาอ่ อนของอั บราฮั มนายของตน แก่ นายของข้ าพระองค์"
และปฏิญาณต่ อท่านตามเรื องนี
พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์
10 คนใช้ นํา อู ฐสิ บ ตั วของนาย
ให้พบกับเรเบคาห์
มาแล้ วออกเดิ นทางไป ด้ วยว่ า 15 และต่ อ มาเมื อเขาอธิ ษฐาน
(H) ปฐก BE:B; EO:E; ฮบ BB:BN (G) ปฐก BE:B, G; BJ:BN; BN:BO; BK:G; BG:O
(BI) ปฐก BB:JB-JE; EE:EI (BB) อพย E:BK; B ซมอ M:BB (BE) ปฐก EH:EG, HE, HO
(BJ) ปฐก EH:HJ; อพย E:BK (BH) วนฉ K:BG, JG; B ซมอ BH:BI (BN) ปฐก EE:EI
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ยังไม่ ทันเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห์ 23 และพู ดว่ า "ขอบอกข้ าพเจ้ า
ผู้ ที เกิ ดแก่ เบธู เอลบุ ตรชายของ ว่ านางเป็ นบุ ตรสาวของใคร ใน
นางมิ ล คาห์ ภรรยาของนาโฮร์ บ้ านบิ ดาของนางนั นมี ที ให้ พวก
น้ องชายของอั บราฮัม ก็แบกไห เราพักอาศัยบ้ างไหม"
นํา ของนางเดินออกมา
24 นางตอบเขาว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ น
16 หญิ งสาวนั นงามมาก เป็ น บุ ตรสาวของเบธู เอล บุ ตรชาย
พรหมจารี ยั ง ไม่ มี ช ายใดสมสู่ ของนางมิ ล คาห์ ซึ งนางบั ง เกิ ด
นาง นางก็ลงไปที บ่ อนํา เติ ม ให้ กับนาโฮร์"
นํา เต็มไหนํา แล้ วก็ข ึ นมา
25 นางพู ดเสริ มว่ า "เรามี ท ั ง
17 คนใช้ น ั นก็วิ งไปต้ อนรั บนาง ฟางและเสบี ยงพอ และมี ที ให้
แล้ วพูดว่ า "ขอนํา จากไหนํา ของ พักด้ วย"
นางให้ ข้าพเจ้ าดื มสักหน่ อย"
26 ชายนั นก็ก้ มศี รษะลงนมั ส18 นางตอบว่ า "นายเจ้ าข้ า เชิ ญ การพระเยโฮวาห์
ดื มเถิ ด" แล้ วนางก็รีบลดไหนํา
27 และอธิ ษฐานว่ า "สรรเสริ ญ
ของนางลงมาถื อไว้ แล้ วให้ เขา แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ดื ม
อับราฮั มนายของข้ าพระองค์ ผู้
19 เมื อให้ เขาดื มเสร็จแล้ ว นาง มิได้ ทรงทอดทิงความกรุณาและ
จึ งว่ า "ข้ าพเจ้ าจะตั กนํา ให้ อู ฐ ความจริ ง ของพระองค์ ต่ อ นาย
ของท่านกินจนอิ มด้ วย"
ส่ วนข้ าพระองค์ น ั นพระเยโฮวาห์
20 นางรี บเทนํา ในไหนํา ของ ทรงนํามาตามทางจนถึ งบ้ านหมู่
นางใส่ รางแล้ ววิ งไปตั กนํา ที บ่ อ ญาติของนายข้ าพระองค์"
อีก นางตักนํา ให้ อูฐทังหมดของ 28 แล้ วหญิงสาวนั นก็วิ งไปบอก
เขา
คนในครอบครั วของมารดาถึ ง
21 ชายนั นเพ่ งดูนางเงี ยบๆเพื อ เรื องเหล่ านี
ตรึ กตรองดู ว่าพระเยโฮวาห์ ทรง 29 เรเบคาห์ มี พี ชายคนหนึ งชื อ
ให้ การเดินทางของตนบั งเกิดผล ลาบัน ลาบันวิ งไปหาชายคนนั น
หรือไม่
ทีบ่ อนํา
22 และต่ อมาเมื ออูฐกิ นนํา เสร็จ 30 และต่ อมา เมื อท่ านเห็ น
แล้ ว ชายนั นก็ให้ แหวนทองคํา แหวนและกําไลที ข้ อมื อน้ องสาว
หนั กครึ งเชเขล และกํา ไลสํา - และเมื อท่ า นได้ ยิ น คํา ของเรหรั บข้ อ มื อนางคู่ หนึ งทองหนั ก เบคาห์ น้ องสาวว่ า "ชายนั นพู ด
สิบเชเขล
กับข้ าพเจ้ าอย่ างนี " ท่านก็ไปหา
(BK) ปฐก BE:BB; EK:G; EM:BG (BO) ปฐก EH:BH; B ปต J:O (EB) ปฐก EH:BE-BH
(EE) ปฐก EH:HG; อพย JE:E-J (EH) ปฐก EE:EJ;EH:BN (EK) ปฐก EH:HO, NE
(EG) ปฐก EH:BE, HE, HO; EH:EB, HO; JE:BI; อพย BO:BI; นรธ H:BH (EM) ปฐก EM:N
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ชายนั น และดูเถิด เขากําลังยืน 37 นายให้ ข้ าพเจ้ าปฏิ ญาณว่ า
อยู่ กับอูฐทีบ่ อนํา
`เจ้ าอย่ าหาภรรยาให้ แก่ บุตรชาย
31 ท่ านพู ดว่ า "ข้ าแต่ ท่ านผู้ รั บ ของเราจากบุ ตรสาวของคนคาพระพรของพระเยโฮวาห์ เชิ ญ นาอั น ซึ งเราอาศั ยอยู่ ในแผ่ น
เข้ ามาเถิ ด ท่ านยื นอยู่ ข้างนอก ดินของเขานี
ทําไม เพราะข้ าพเจ้ าเตรียมบ้ าน 38 แต่ เจ้ าจงไปยั งบ้ านบิ ดาของ
และเตรียมทีสําหรับอูฐแล้ ว"
เรา และไปยั งหมู่ ญาติ ของเรา
32 ชายนั นจึงเข้ าไปในบ้ าน ลา- และหาภรรยาคนหนึ งให้ แก่ บุตร
บั นก็แก้ อู ฐของเขา ให้ ฟางและ ชายของเรา'
อาหารสําหรั บอูฐ ให้ นาํ ล้ างเท้ า 39 ข้ าพเจ้ าพูดกับนายว่ า `หญิง
เขาและคนทีมากับเขา
นั นอาจจะไม่ ยอมมากับข้ าพเจ้ า'
33 แล้ วจั ดอาหารมาเลี ยงเขา 40 แต่ ท่ านพู ดกั บ ข้ าพเจ้ าว่ า
แต่ เขาว่ า "ข้ าพเจ้ าจะไม่ รับประ `พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ซึ งเราดําเนิ นอยู่
ทาน จนกว่ าข้ าพเจ้ าจะพู ดถึ ง ต่ อพระองค์ จะทรงใช้ ทู ตสวรรค์
ธุ ร ะที ข้ าพเจ้ าได้ รั บมอบหมาย ของพระองค์ ไปกั บเจ้ า และให้
มานั นให้ ท่านฟั งเสียก่ อน" ลา- ทางของเจ้ าบั งเกิ ดผล และเจ้ า
บันก็ว่า "เชิ ญพูดเถิด"
จะหาภรรยาคนหนึ งให้ บุ ตรชาย
เอลีเยเซอร์เล่ าถึงธุ ระของเขา
ของเราจากหมู่ ญาติของเรา และ
จากบ้ านบิดาของเรา
ให้ลาบันฟั ง
34 เขาจึ งพู ดว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ น 41 แล้ วเจ้ าจะพ้ นจากคํา ปฏิ ญาณของเรา เมื อเจ้ ามาถึ งหมู่
คนใช้ ของอับราฮัม
35 พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระ ญาติ ของเราแล้ ว ถ้ าเขาไม่ ยอม
พรแก่ นายข้ าพเจ้ าอย่ างมากมาย ให้ หญิงนั น เจ้ าก็พ้นจากคําปฏิท่ านก็เจริ ญขึ น และพระองค์ ญาณของเรา'
ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูง 42 วั นนี ข้ าพเจ้ ามาถึ งบ่ อนํา และ
วัว เงินและทอง คนใช้ ชายหญิง ทู ลว่ า `โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอั บราฮั มนายของข้ า
อูฐและลา
36 และนางซาราห์ ภรรยานาย พระองค์ ถ้ าบั ดนี พระองค์ ทรง
ข้ าพเจ้ าได้ บั ง เกิ ด บุ ต รชายคน โปรดให้ ทางที ข้ าพระองค์ ไปนั น
หนึ งให้ แก่ นายเมื อนางแก่ แล้ ว เกิดผล
และนายก็ ยกทรั พย์ ส มบั ติ ท ั ง 43 ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ กาํ ลั ง
ยื นอยู่ ที บ่ อนํา และต่ อมาเมื อ
หมดให้ บุตร
(JB) ปฐก EK:EM (JE) ปฐก BM:E (JJ) โยบ EJ:BE (JN) ปฐก BJ:E; EH:B
(JK) ปฐก EB:B-G, BI; EN:N (JG) ปฐก EH:E-H (JO) ปฐก EH:H (JM) ปฐก EH:N
(HI) ปฐก N:EE, EH (HB) ปฐก EH:O (HE) ปฐก EH:BE (HJ) ปฐก EH:BJ

01_gen.pub
page 47

Monday, February 29, 2016 12:29

ปฐมกาล EH
หน้ า 48
สาวพรหมจารี ออกมาตั กนํา
ทรงนํา ข้ าพเจ้ ามาตามทางที ถู ก
และข้ าพระองค์ พู ดกั บนางด้ วย เพื อหาบุตรสาวของน้ องชายนาย
ว่ า "ขอนํา ให้ ข้าพเจ้ าดื มจากไห ให้ บุตรชายของนาย
นํา ของนางสักหน่ อย"
49 บั ดนี ถ้ าท่ านยอมแสดงความ
44 และนางจะตอบข้ าพระองค์ เมตตาและจริ งใจต่ อนายข้ าพว่ า "เชิ ญดื มเถิด และข้ าพเจ้ าจะ เจ้ าแล้ ว ขอกรุ ณาบอกข้ าพเจ้ า
ตักนํา ให้ อูฐของท่านด้ วย" ให้ ผ้ ู ถ้ ามิ ฉะนั นก็ ข อบอกข้ าพเจ้ า
นั นเป็ นหญิ งที พระเยโฮวาห์ ทรง เพื อข้ าพเจ้ าจะหั นไปทางขวา
กํา หนดตั วไว้ สํา หรั บ บุ ต รชาย หรือซ้ าย"
ของนายข้ าพระองค์'
นางเรเบคาห์ไปจาก
45 เมื อข้ าพเจ้ าอธิ ษ ฐานในใจ
ลาบันกับเบธู เอล
ไม่ ทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบ- 50 ลาบั นและเบธู เอลจึ งตอบว่ า
คาห์ แบกไหนํา ของนางเดิ นออก "สิ งนี มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะ
มา นางลงไปตั กนํา ที บ่ อนํา
พูดดีหรือร้ ายกับท่านก็ไม่ ได้
ข้ าพเจ้ าพู ดกั บนางว่ า `ขอนํา
51 ดูเถิด เรเบคาห์ กอ็ ยู่ ต่อหน้ า
ให้ ข้าพเจ้ าดื มหน่ อย'
ท่าน พานางไปเถิด และให้ นาง
46 นางก็รีบลดไหนํา จากบ่ าของ เป็ นภรรยาบุตรชายนายของท่าน
นางและว่ า `เชิ ญดื มเถิ ด แล้ ว ดังทีพระเยโฮวาห์ ตรัสแล้ ว"
ข้ าพเจ้ าจะให้ นํา แก่ อู ฐของท่ าน 52 และต่ อมา เมื อคนใช้ ของ
ด้ วย' ข้ าพเจ้ าจึงดื ม และนางก็ อั บราฮั มได้ ยิ นถ้ อ ยคํา ของท่ าน
ตักนํา ให้ อูฐกินด้ วย
ทั งสอง ก็กราบลงถึ งดิ นนมั ส47 แล้ วข้ าพเจ้ าถามนางว่ า `นาง การพระเยโฮวาห์
เป็ นบุ ตรสาวของใคร' นางตอบ 53 แล้ วคนใช้ กน็ าํ เอาเครื องเงิ น
ว่ า `เป็ นบุ ตรสาวของเบธู เอล และเครื องทอง พร้ อมกับเสื อผ้ า
บุตรชายของนาโฮร์ ซึ งนางมิล- มอบให้ แก่ เรเบคาห์ เขายังมอบ
คาห์ กาํ เนิ ดให้ แก่ เขา' ข้ าพเจ้ า ของอั นมี ค่ าให้ แก่ พี ชายและ
จึ ง ใส่ แหวนที จมู ก ของนางแล้ ว มารดาของนางด้ วย
สวมกําไลทีข้ อมือนาง
54 แล้ วพวกเขาก็ รั บ ประทาน
48 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ก้ มศี ร ษะลง และดื ม คื อเขากั บคนที มากั บ
นมัสการพระเยโฮวาห์ และถวาย เขา และค้ างคืนทีนั น และพวก
สรรเสริ ญแด่ พระเยโฮวาห์ พระ เขาลุกขึ นในเวลาเช้ า คนใช้ น ั นก็
เจ้ าของอั บราฮัมนายข้ าพเจ้ า ผู้ กล่ าวว่ า "ขอให้ ข้าพเจ้ ากลั บไป
(HN) ปฐก EH:BN; B ซมอ B:BJ (HO) ปฐก EE:EJ; EH:EK-EG, NE; สดด JE:O; HO:BH
(HM) ปฐก HG:EM; ยชว E:BH (NI) ปฐก JB:EH,EM; สดด BBO:EJ (NB) ปฐก EI:BN
(NE) ปฐก EH:EK, HO (NJ) ปฐก EH:BI, EE; อพย J:EE (NH) ปฐก EH:NK, NM; JI:EN
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ปฐมกาล EH, EN
หานายข้ าพเจ้ าเถิด"
62 ฝ่ ายอิ สอั คมาจากบ่ อนํา ลา55 พี ชายและมารดาของนางว่ า ไฮรอย เพราะท่ านไปอาศั ยอยู่
"ขอให้ หญิ งสาวอยู่ กั บเราสั ก ทางใต้
หน่ อยก่ อน อย่ างน้ อยสักสิบวัน 63 เวลาเย็นอิ สอั คออกไปตรึ กแล้ วนางจะไปก็ได้ "
ตรองที ทุ่ งนาและท่ านก็เงยหน้ า
56 แต่ ชายนั นพู ดกั บพวกเขาว่ า ขึ นมองไป และดูเถิด มีอูฐเดิน
"อย่ าหน่ วงข้ าพเจ้ าไว้ เลย เพราะ มา
พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ทางของ 64 เรเบคาห์ เงยหน้ าขึ น เมื อแล
ข้ าพเจ้ าเกิดผลแล้ ว ขอให้ ข้าพ- เห็นอิสอัคนางก็ลงจากอูฐ
เจ้ าออกเดิ นทางเพื อข้ าพเจ้ าจะ 65 เพราะนางได้ พู ด กั บคนใช้
ได้ กลับไปหานายข้ าพเจ้ า"
นั นว่ า "ชายคนโน้ นที กําลั งเดิ น
57 พวกเขาว่ า "เราจะเรียกหญิง ผ่ านทุ่ งนามาหาเรานั นคื อ ใคร"
สาวมาถามดู"
คนใช้ นั นตอบว่ า "นายของ
58 พวกเขาก็ เ รี ยกเรเบคาห์ ม า ข้ าพเจ้ าเอง" นางจึงหยิบผ้ าคลุม
หา และพูดกับนางว่ า "เจ้ าจะไป หน้ ามาคลุม
กั บชายคนนี หรื อไม่ " นางตอบ 66 คนใช้ บอกให้ อิ สอั คทราบ
ว่ า "ข้ าพเจ้ าจะไป"
ทุ กอย่ างทีเขาได้ กระทําไป
59 พวกเขาจึ งส่ งเรเบคาห์ น้ อง 67 อิ สอั คก็ พานางเข้ ามาใน
สาวกั บพี เลี ยงของนางไปพร้ อม เต็นท์ของนางซาราห์ มารดาของ
กั บคนใช้ ของอั บราฮั ม และคน ท่ านและรั บเรเบคาห์ ไว้ นางก็
ของเขา
เป็ นภรรยาของท่ าน และท่ านก็
60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ รั กนาง อิ สอั คก็ได้ รั บความ
และกล่ าวแก่ นางว่ า "น้ องสาว ปลอบประโลมภายหลั งที มารดา
เอ๋ย ขอให้ เจ้ าเป็ นมารดาคนนับ ของท่านสิ นชี วิตแล้ ว
แสนนับล้ าน และขอให้ เชื อสาย
บุ ตรชายของอับราฮัม
ของเจ้ า ได้ ประตู เ มื องของคนที
กับเคทู ราห์
เกลียดชั งเจ้ าเป็ นกรรมสิทธิW "
อั บราฮั ม ได้ ภรรยาอี ก
อิ สอัคพบและ
คนหนึ งชื อเคทู ราห์
แต่ งงานกับเรเบคาห์
2นางก็คลอดบุ ตรให้ แก่ ท่ านชื อ
61 แล้ วเรเบคาห์ และเหล่ า สาว ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
ใช้ ของนางก็ข ึ นอูฐไปกับชายนั น อิชบากและชู อาห์
3โยกชานให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อเชคนใช้ กพ็ าเรเบคาห์ ไป

25

(NM) ปฐก JN:O (KI) ปฐก BG:K; EE:BG; EO:BH (KE) ปฐก EN:BB
(KJ) ยชว B:O; สดด B:E; GG:BE; BBM:BN, EG, HO; BHJ:N; BHN:N (KH) ยชว BN:BO
(KG) ปฐก EJ:B-E; EN:EI; EM:EI; JO:BE (B) B พศด B:JE-JJ (E) B พศด B:JE-JJ
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บาและเดดาน บุตรชายของเด- ราฮั มไว้ ที นั น อยู่ กั บซาราห์
ดาน คืออัสชู ริม เลทู ชิมและเล- ภรรยาของท่าน
อุมมิม
11 และต่ อมาหลั งจากที อั บรา4บุ ตรชายของมี เดี ยนคื อ เอ- ฮัมสิ นชี วิตแล้ ว พระเจ้ าทรงอวย
ฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา พระพรแก่ อิ ส อั ค บุ ต รชายของ
และเอลดาอาห์ ทั งหมดนี เป็ น ท่ าน อิ สอั คอาศั ยอยู่ ริ มบ่ อนํา
ลูกหลานของนางเคทู ราห์
ลาไฮรอย
5อั บราฮั มได้ มอบทรั พย์ สมบั ติ
เชื อสายของอิ ชมาเอล
ทังหมดแก่ อิสอัค
12 ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ
6 แต่ อั บราฮั ม ให้ ของขวั ญแก่ อิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม
บุ ตรชายทั งหลายของพวกภรร- ซึ งนางฮาการ์ ค นอี ยิ ปต์ ส าวใช้
ยาน้ อยของท่าน และให้ พวกเขา ของนางซาราห์ กาํ เนิดให้ แก่ อับแยกไปจากอิ สอั ค บุ ต รชายของ ราฮัม
ท่ าน ไปทางทิ ศตะวั นออกยั ง 13 ต่ อไปนี เป็ นชื อบรรดาบุ ต ร
ประเทศตะวันออก เมื อท่ านยั ง ชายของอิชมาเอล ตามชื อ ตาม
มีชีวิตอยู่
พงศ์พันธุ์ คือเนบาโยธเป็ นบุตร
อับราฮัมสิ นชี วิต
หั วปี ของอิชมาเอล เคดาร์ อัดเมื ออายุ <=> ปี
บีเอล มิบสัม
14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา
และถู กฝั งไว้กบั นางซาราห์
7อายุแห่ งชี วิตของอับราฮัม คือ 15 ฮาดาร์ เทมา เยทู ร์ นาฟิ ช
และเคเดมาห์
หนึ งร้ อยเจ็ดสิบห้ าปี
8อั บราฮั มสิ นลมหายใจเมื อแก่ 16 คนเหล่ า นี เป็ นบุ ตรชายของ
หง่ อมแล้ ว และเป็ นคนชรามี อิ ชมาเอล ชื อเหล่ านี เป็ นชื อ
อายุ มาก และถู กรวบรวมไว้ กั บ ของพวกเขาตามเมือง และตาม
ค่ ายของเขา เจ้ านายสิ บสองคน
บรรพบุรุษของท่าน
9อิ สอั คและอิ ชมาเอลบุ ตรชาย ตามตระกู ลของเขา
ของท่ านก็ฝั งท่ า นไว้ ในถํา มั ค- 17 อายุ แห่ งชี วิ ตของอิ ชมาเอล
เป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตร คื อหนึ งร้ อยสามสิ บเจ็ดปี ท่ าน
ชายของโศหาร์ คนฮิ ตไทต์ ซึ งอยู่ สิ นลมหายใจและถู กรวบรวมไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน
หน้ ามัมเร
10 เป็ นนาที อั บราฮั มซื อมาจาก 18 พวกเขาอาศั ยอยู่ ต ั งแต่ เมื อง
ลู กหลานของเฮท เขาก็ฝั งอั บ- ฮาวิ ลาห์ จนถึ งเมื องชู ร์ ซึ งอยู่
(N) ปฐก EH:JN-JK (K) ปฐก EB:BH; วนฉ K:J (O) ปฐก BN:BN; EN:BG; JN:EM HG:O
(M) ปฐก EJ:M, BG (BI) ปฐก EJ:J-BK; HM:JB (BB) ปฐก BK:BH (BE) ปฐก BB:BI
(BJ) B พศด B:EM-JB (BK) ปฐก BG:EI (BG) ปฐก EN:O; HM:JJ (BO) ปฐก BK:BE
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หน้ าอี ยิ ปต์ ไ ปทางทิ ศแผ่ น ดิ น มาถึงแล้ ว ดู เถิ ด มีลู กแฝดอยู่
อัสซีเรีย และเขาสิ นชี วิตอยู่ ตรง ในครรภ์ของนาง
หน้ าบรรดาพี น้ องของเขา
25 คนแรกคลอดออกมาตั วแดง
การกําเนิดของยาโคบ
มีขนอยู่ ทัวตัวหมด เขาจึงตั งชื อ
ว่ า เอซาว
กับเอซาว
19 ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ 26 ภายหลั ง น้ องชายของเขาก็
อิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คือ คลอดออกมา มือของเขาจับส้ น
อั บราฮั มให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื ออิ ส- เท้ าของเอซาวไว้ เขาจึงตั งชื อว่ า
ยาโคบ เมื อนางคลอดลู กแฝด
อัค
20 อิ สอั คมี อายุ สี สิ บปี เมื อท่ าน นั น อิสอัคมีอายุได้ หกสิบปี
ยาโคบซื อสิทธิบุตรหัวปี
ได้ ภรรยาคื อ เรเบคาห์ บุตรสาว
จากเอซาว
ของเบธู เ อลคนซี เ รี ยชาวเมื อ ง
ปั ดดานอารั ม น้ องสาวของลา- 27 เด็ ก ชายทั งสองนั นโตขึ น
บันคนซีเรีย
เอซาวก็เป็ นพรานทีชํานาญ เป็ น
ฝ่ ายยาโคบเป็ นคน
21 อิ ส อั ค อธิ ษฐานต่ อพระเย- ชาวทุ่ ง
โฮวาห์ เพื อภรรยาของท่ าน เงียบๆอาศัยอยู่ ในเต็นท์
เพราะนางเป็ นหมั น พระเยโฮ- 28 อิ สอั ครั กเอซาว เพราะท่ าน
วาห์ ประทานตามคํา อธิ ษฐาน รั บประทานเนื อที เขาล่ ามา แต่
ของท่ าน เรเบคาห์ ภรรยาของ นางเรเบคาห์ รักยาโคบ
29 และยาโคบต้ มผักอยู่ เอซาว
ท่านก็ต ั งครรภ์
22 เด็ ก ก็ เ บี ยดเสี ยดกั น อยู่ ใน กลั บมาจากท้ องทุ่ ง แล้ วรู้ สึ ก
ครรภ์ของนาง นางจึงพูดว่ า "ถ้ า อ่ อนกําลัง
เป็ นเช่ นนี ข้ าพเจ้ าจะทําอะไรดี" 30 เอซาวพู ดกั บยาโคบว่ า "ขอ
ให้ ข้ ากิ นผั กแดงนั น เพราะเรา
นางจึงไปทู ลถามพระเยโฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บนางว่ า อ่ อนกํา ลั ง" เพราะฉะนั นเขาจึ ง
"ชนสองชาติ อยู่ ในครรภ์ ของเจ้ า ได้ ชื อว่ า เอโดม
และประชาชนสองพวกที เกิ ด 31 ยาโคบว่ า "ขายสิ ทธิ บุตรหั ว
จากบั นเอวของเจ้ าจะต้ องแยก ปี ของพี ให้ ข้าพเจ้ าก่ อนในวันนี "
กัน พวกหนึ งจะมีกาํ ลังมากกว่ า 32 เอซาวว่ า "ดูเถิด ข้ ากําลังจะ
อี กพวกหนึ ง พี จะปรนนิ บั ติ ตายอยู่ แล้ ว สิ ทธิ บุ ตรหั วปี จะ
น้ อง"
เป็ นประโยชน์อะไรแก่ ข้าเล่ า"
24 เมื อกํา หนดคลอดของนาง 33 ยาโคบว่ า "ปฏิญาณให้ ข้าพ(BM) ปฐก JK:B, M (EI) ปฐก EE:EJ (EB) B ซมอ B:BG; B พศด N:EI (EE) B ซมอ M:M
(EJ) ปฐก BG:H-K, BK (EN) ปฐก EG:BB, BK, EJ (EK) ปฐก EG:JK; ฮชย BE:J
(EG) ปฐก EG:J, N; โยบ B:B, O (EO) ปฐก EG:H (JE) มธ BK:EK (JJ) ฮบ BE:BK
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เจ้ าก่ อนในวันนี " เอซาวจึ งปฏิ- 5 เพราะว่ าอั บราฮั ม ได้ เชื อฟั ง
ญาณให้ กั บเขา และขายสิ ทธิ เสี ยงของเราและได้ รั กษาคํากําบุตรหั วปี ของตนแก่ ยาโคบ
ชั บของเรา บัญญัติของเรา กฎ
34 ยาโคบจึ งให้ ขนมปั งและถั ว เกณฑ์ ของเรา และราชบั ญญั ติ
แดงต้ มแก่ เอซาว เขาก็กิ นและ ของเรา"
ดื ม แล้ วลุ กไป ดั งนี เอซาวก็
อิ สอัคพู ดมุ สาเรื อง
ดูหมิ นสิทธิบุตรหั วปี ของตน
ภรรยาของตน
อิ สอัคได้รบั พันธสัญญา
6อิ สอั คจึ งอาศั ยอยู่ ในเมื องเกเช่ นเดียวกับอับราฮัม
ราร์
เกิ ด กั น ดารอาหารใน 7คนเมื อ งนั นจึ งถามท่ า นเรื อง
แผ่ นดิ นนั น
นอก ภรรยาของท่าน ท่านจึงว่ า "เธอ
เหนือจากการกั นดารอาหารครั ง เป็ นน้ อ งสาวของ ข้ าพเจ้ า"
ก่ อนในสมัยอับราฮัม และอิสอัค เพราะท่ านกลั วที จะพู ดว่ า "เธอ
ไปหาอาบี เมเลคกษัตริย์แห่ งชาว เป็ นภรรยาของข้ าพเจ้ า" คิ ดไป
ฟี ลิสเตียทีเมืองเก-ราร์
ว่ า "มิฉะนั นแล้ วคนเมืองนี จะฆ่ า
2 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ข้ าพเจ้ าเพื อแย่ ง เอาเรเบคาห์ "
ท่ านและตรั สว่ า "อย่ าลงไป เพราะว่ า นางมีรูปงาม
อี ยิปต์ เลย จงอาศั ยในแผ่ นดิ น 8 และต่ อ มาเมื อท่ า นอยู่ ที นั น
ซึ งเราจะบอกเจ้ าเถิด
นานแล้ ว อาบีเมเลคกษัตริย์ชาว
3จงอาศั ยอยู่ ในแผ่ นดินนี แล้ ว ฟี ลิสเตี ยทอดพระเนตรตามช่ อง
เราจะอยู่ กั บเจ้ า และอวยพรเจ้ า พระแกล และดูเถิด เห็นอิสอัค
เพราะว่ าเราจะให้ แผ่ นดิ นเหล่ า กํา ลั งหยอกเล่ นกั บเรเบคาห์
นี ทั งหมดแก่ เจ้ าและแก่ เชื อสาย ภรรยาของตน
ของเจ้ า เราจะทํา ให้ คํา ปฏิ - 9 อาบี เ มเลคจึ ง เรี ยกอิ ส อั ค มา
ญาณซึ งเราได้ ปฏิ ญ าณไว้ กั บ เฝ้ า และตรัสว่ า "ดูเถิด นางเป็ น
อับราฮัมบิดาของเจ้ านั นสําเร็จ
ภรรยาของเจ้ าแน่ แล้ ว ทําไมเจ้ า
4 เราจะทวี เ ชื อสายของเจ้ าให้ จึ งพู ดว่ า `เธอเป็ นน้ องสาวของ
มากขึ นดั งดาวบนฟ้ าและจะให้ ข้ าพระองค์'" อิสอัคทู ลพระองค์
แผ่ นดิ นเหล่ านี ทั งหมดแก่ เชื อ ว่ า "เพราะข้ าพระองค์คิดว่ า `มิ
สายของเจ้ า ประชาชาติท ังหลาย ฉะนั นข้ าจะตายเพราะนาง'"
ในโลกจะได้ รั บพรก็ เ พราะเชื อ 10 อาบี เมเลคตรั สว่ า "ท่ านทํา
สายของเจ้ า
อะไรแก่ พวกเรา ดังนี ประชาชน
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(JH) ปญจ O:BN; อสย EE:BJ; B คร BN:JE; ฮบ BE:BK-BG (B) ปฐก BE:BI; EI:B-E
(E) ปฐก BE:B, G; BG:B; BO:B (J) ปฐก BE:G; BJ:BN; BN:BO (H) ปฐก BE:J; BN:N
(N) ปฐก EE:BK, BO (G) ปฐก BE:BB, BJ; EI:E, BE; EH:BK; EM:BG (BI) ปฐก EI:M
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คนหนึ งอาจจะเข้ าไปนอนกั บ สิ นชี พแล้ วชาวฟี ลิ ส เตี ยได้ อุ ด
ภรรยาของเจ้ าง่ ายๆ แล้ วเจ้ าจะ เสี ย แล้ วท่ านก็ต ั งชื อตามชื อที
นําความผิดมาสู่ พวกเรา"
บิดาของท่านตั งไว้
11 อาบี เมเลคจึ งทรงรั บสั งประ 19 และคนใช้ ของอิ ส อั ค ขุ ด ใน
ชาชนทั งปวงว่ า "ผู้ ใดแตะต้ อง หุ บเขาและพบบ่ อ นํา พุ พลุ่ งขึ น
ชายคนนี หรื อ ภรรยาของเขาจะ มา
ต้ องถู กประหารชี วิตเป็ นแน่ "
20 คนเลี ยงสั ต ว์ ของเมื อ งเก12 อิ ส อั ค ได้ หว่ านพื ช ในแผ่ น ราร์ กม็ าทะเลาะกั บคนเลี ยงสั ตว์
ดิ นนั น ในปี เดี ยวกั นนั นก็เก็บ ของอิ สอั คอ้ างว่ า "นํา นั นเป็ น
ผลได้ หนึ งร้ อยเท่ า พระเยโฮ- ของเรา" ท่านจึ งเรียกชื อบ่ อนั น
วาห์ ทรงอวยพระพรแก่ ท่าน
ว่ า เอเสก เพราะเขาทังหลายมา
13 อิ สอั คก็ จาํ เริ ญมี กาํ ไรทวี ยิ ง ทะเลาะกับท่าน
ขึ นจนท่านเป็ นคนมั งมีมาก
21 แล้ วพวกเขาก็ ขุ ด บ่ อนํา อี ก
14 ด้ วยว่ าท่ านมี ฝู งแพะแกะ บ่ อหนึ ง และทะเลาะกันเรื องบ่ อ
และฝู งวั วเป็ นกรรมสิ ทธิW และมี นั นด้ วย ท่ านจึงเรี ยกชื อบ่ อนั น
บริวารมากมาย ชาวฟี ลิสเตียจึง ว่ า สิตนาห์
อิจฉาท่าน
22 ท่ า นย้ ายจากที นั นไปขุ ดอี ก
15 ฝ่ ายชาวฟี ลิ สเตี ยได้ อุ ด และ บ่ อหนึ ง แล้ วเขาก็มิ ได้ ทะเลาะ
เอาดิ นถมบ่ อทุ กบ่ อ ซึ งคนใช้ กันเรื องบ่ อนั น ท่านจึ งเรียกชื อ
ของบิ ดาท่ านขุ ดไว้ ในสมั ยอั บ- บ่ อนั นว่ า เรโหโบท ท่านกล่ าวว่ า
ราฮัมบิดาของท่าน
"เพราะบั ดนี พระเยโฮวาห์ ทรง
16 อาบี เมเลคตรั สกั บอิ สอั คว่ า ประทานที อยู่ แก่ เรา และเราจะ
"ไปเสียจากเราเถิด เพราะท่านมี ทวีมากขึ นในแผ่ นดินนี "
กําลังมากกว่ าพวกเรา"
23 และท่ านก็อ อกจากที นั นไป
อิ สอัคขุ ดบ่ อนําที เก-ราร์
ยังเมืองเบเออร์เชบา
อิ สอัคสร้างแท่ นบู ชา
และย้ายไปอยู่ ทีเบเออร์เชบา
17 อิ สอั คจึ งออกจากที นั น ไป 24 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่
ตั งเต็นท์อยู่ ทีหุ บเขาเก-ราร์และ ท่ านในคื นเดี ยวกั นนั น ตรั สว่ า
"เราเป็ นพระเจ้ าของอั บราฮั ม
อาศัยอยู่ ทีนั น
18 อิ สอั ค ขุ ด บ่ อนํา ซึ งขุ ด ไว้ ใน บิดาของเจ้ า อย่ ากลัวเลย ด้ วย
สมั ยของอั บราฮั มบิ ด าของท่ าน ว่ า เราอยู่ กั บเจ้ าและจะอวยพร
อีก เพราะหลังจากทีอับราฮัมได้ เจ้ า และทวี เชื อสายของเจ้ าให้
(BB) สดด BIN:BN (BE) ปฐก EH:B; EN:J, BB; EK:J (BJ) ปฐก EH:JN; สภษ BI:EE
(BH) ปฐก JG:BB; ปญจ H:H (BN) ปฐก EB:EN, JI (BK) อพย B:M (BO) ปฐก EB:JB
(EI) ปฐก EB:EN (EE) ปฐก BG:K; EO:J; HB:NE (EH) ปฐก BN:B; BG:G-O; EH:BE
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มากขึ นเพราะเห็นแก่ อั บราฮั มผู้ 31 ครั นรุ่ งเช้ าทั งสองฝ่ ายก็ตื น
รับใช้ ของเรา"
แต่ เช้ ามื ด กระทํา ปฏิ ญาณต่ อ
25 ท่ า นจึ งสร้ า งแท่ นบู ชาที นั น กั น และอิ สอั คไปส่ งพวกเขา
และนมั สการออกพระนามพระ พวกเขาก็จากท่านไปอย่ างสันติ
เยโฮวาห์ และตั งเต็นท์ของท่าน 32 และต่ อ มาในวั น นั นเองคน
ที นั น แล้ วคนใช้ ของอิ สอั คขุ ด ใช้ ของอิ สอั คมาบอกท่ านถึ ง
บ่ อนํา ทีนั น
เรื องบ่ อนํา ซึ งเขาได้ ขุ ด และ
อิ สอัคทําพันธสัญญา
กล่ าวแก่ ท่านว่ า "เราพบนํา แล้ ว"
33 ท่ านเรี ยกบ่ อนั นว่ า เชบา
กับอาบีเมเลค
26 ฝ่ ายอาบี เมเลคออกจาก เมืองนั นจึงมีชื อว่ า เบเออร์เชบา
เมื องเก-ราร์ พร้ อมกั บอาฮุ สซั ท จนทุ กวันนี
สหายคนหนึ งของพระองค์ กั บ 34 เอซาวมี อายุ สี สิ บปี เมื อท่ าน
ฟี โคล์ผ้ ู บัญชาการทหารของพระ รั บยู ดิ ธบุ ตรสาวของเบเออรี คน
ฮิ ต ไทต์ แ ละบาเสมั ทบุ ต รสาว
องค์ไปหาท่าน
27 อิ สอั คทู ลถามเขาทั งหลายว่ า ของเอโลนคนฮิตไทต์เป็ นภรรยา
"ไฉนท่ า นจึ งมาหาข้ าพเจ้ าเมื อ 35 หญิ ง เหล่ านั นทํา ให้ อิ ส อั ค
ท่ านเกลี ยดชั งข้ าพเจ้ าและขั บไล่ และเรเบคาห์ มีใจโศกเศร้ า
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์
ข้ าพเจ้ าไปจากท่าน"
เพื อจะได้รบั พร
28 พวกเขาตอบว่ า "เราเห็นชั ด
และต่ อมาเมื ออิ ส อั ค
เจนแล้ วว่ า พระเยโฮวาห์ ทรง
แก่ ตามั วจนมองไม่
สถิ ตกั บท่ าน เราจึ งว่ า ขอให้
กระทําปฏิญาณระหว่ างท่ านและ เห็น ท่ านก็เรียกเอซาวบุตรชาย
เราทังหลาย และขอให้ เรากระ- คนโตของท่ า นมาและกล่ า วแก่
เขาว่ า "ลูกเอ๋ย" เขาตอบว่ า "ดู
ทําพันธสัญญากับท่าน
29 เพื อว่ าท่ านจะไม่ ทาํ อั นตราย เถิด ข้ าพเจ้ าอยู่ ทีนี "
แก่ เรา ดั งที เรามิ ได้ แตะต้ อง 2ท่ านว่ า "ดู เถิ ด บั ดนี พ่ อแก่
ท่ านและไม่ ไ ด้ กระทํา สิ งใดแก่ แล้ ว จะถึงวันตายเมื อไรก็ไม่ ร้ ู
ท่านเว้ นแต่ การดี และได้ ส่งท่าน 3ฉะนั นบั ดนี เจ้ าจงเอาอาวุ ธ
ไปอย่ างสันติ บั ดนี ท่ านเป็ นผู้ ที ของเจ้ า คื อแล่ งธนู และคั นธนู
ออกไปที ท้ องทุ่ ง หาเนื อมาให้
พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพร"
30 ท่ า นจึ ง จั ดการเลี ยงให้ แก่ พ่ อ
4 และจั ดอาหารอร่ อยอย่ างที
พวกเขา และเขาก็ได้ กินและดื ม

27

(EN) ปฐก BE:G-O (EK) ปฐก EB:EE (EG) ปฐก EK:BK (EO) ปฐก EB:EE-EJ
(EM) ปฐก EH:JB (JI) ปฐก BM:J (JB) ปฐก EB:JB (JH) ปฐก EO:O (JN) ปฐก EG:HK
(B) ปฐก JN:EO; HO:BI (E) สภษ EG:B (J) ปฐก EN:EG-EO (H) ปฐก EG:BM, EN, EG
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พ่ อชอบนั น และนํามาให้ พ่อกิน แล้ วข้ าพเจ้ าจะนํา การสาปแช่ ง
เพื อจิ ต วิ ญญาณของพ่ อจะได้ มาเหนือข้ าพเจ้ าเอง หาใช่ นาํ พร
อวยพรแก่ เจ้ าก่ อนพ่ อตาย"
มาไม่ "
5 เมื ออิ สอั คพู ดกั บเอซาวบุ ต ร 13 มารดาของเขาพู ดกั บเขาว่ า
ชายนั น นางเรเบคาห์ ได้ ยิน เอ- "ลู กเอ๋ ย ขอให้ การสาปแช่ งของ
ซาวก็ออกไปท้ องทุ่ งเพื อล่ าเนื อ เจ้ าตกอยู่ กั บแม่ เถิ ด ฟั งเสี ยง
มา
ของแม่ เท่านั น ไปเอาลูกแพะมา
6นางเรเบคาห์ จึ งพู ดกั บยาโคบ ให้ แม่ เถิด"
บุตรชายของนางว่ า "ดูเถิด แม่ 14 เขาจึ งไปจั บเอามาให้ มารดา
ได้ ยิ นบิ ดาของเจ้ าพู ดกั บเอซาว ของตน มารดาของเขาได้ จัดอาพี ชายของเจ้ าว่ า
หารอร่ อยอย่ างที บิ ด าของเขา
7 `จงนํา เนื อมาให้ พ่ อและจั ด ชอบนั น
อาหารอร่ อยให้ พ่อกิ น และเรา 15 แล้ วนางเรเบคาห์ นํา เสื อ
จะอวยพรเจ้ าต่ อพระพั กตร์ พระ อย่ างดีทีสุดของเอซาว บุตรชาย
เยโฮวาห์ ก่อนพ่ อตาย'
คนโตของนาง ซึ งอยู่ กั บนางใน
8เพราะฉะนั น ลูกเอ๋ย บัดนี จง เรื อนมาสวมให้ ยาโคบบุ ตรชาย
ฟั งเสียงของแม่ ตามทีแม่ สั งเจ้ า
คนเล็กของนาง
9บั ดนี ไปที ฝู งแพะแกะ นํา ลู ก 16 นางเอาหนั ง ลู ก แพะหุ้ มมื อ
แพะดี ๆสองตั วมาให้ แม่ แม่ และคอทีเกลี ยงเกลาของเขา
จะเอามั น ปรุ ง อาหารอร่ อยให้ 17 แล้ วนางก็ มอบอาหารอร่ อย
บิดาเจ้ าอย่ างทีท่านชอบ
และขนมปั ง ซึ งนางจัดทํานั นไว้
10 และเจ้ าจะต้ องนํา ไปให้ บิ ดา ในมื อ ของยาโคบบุ ต รชายของ
เจ้ ารั บประทาน เพื อว่ าท่ านจะ นาง
อวยพรเจ้ าก่ อนท่านสิ นชี วิต"
18 เขาจึ ง เข้ าไปหาบิ ดาของตน
11 ยาโคบพู ด กั บนางเรเบคาห์ และพู ดว่ า "บิ ดาเจ้ าข้ า" และ
มารดาของตนว่ า "ดูเถิด เอซาว ท่านว่ า "พ่ ออยู่ นี ลูกเอ๋ย เจ้ าคือ
พี ชายของข้ าพเจ้ าเป็ นคนมี ขน ใคร"
ดก และข้ าพเจ้ าเป็ นคนเกลี ยง 19 ยาโคบตอบบิ ด าของตนว่ า
เกลา
"ลูกเป็ นเอซาวบุตรหั วปี ของท่าน
12 บิ ด าของข้ าพเจ้ าคงจะคลํา ลูกทําตามทีท่านสั งลูกแล้ ว เชิ ญ
ตั วข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าจะดู ลุ กขึ นนั งรั บประทานเนื อที ลู ก
เหมือนว่ า เป็ นผู้ หลอกลวงท่าน หามาเถิ ด เพื อจิ ตวิ ญญาณของ
(O) ปฐก EG:BJ, HJ (M) ปฐก EG:H (BI) ปฐก EG:H (BB) ปฐก EN:EN
(BE) ปฐก M:EN; EG:EB-EE; พบญ EG:BO (BJ) ปฐก HJ:M; B ซมอ EN:EH; E ซมอ BH:M
(BH) สภษ EJ:J; ลก EB:JH (BN) ปฐก EG:EG (BM) ปฐก EG:H
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ท่านจะได้ อวยพรแก่ ลูก"
พูดกับเขาว่ า "ลูกเอ๋ย เข้ ามาใกล้
20 แต่ อิ สอั คพู ดกั บบุ ตรชาย และจุ บพ่ อ"
ของตนว่ า "ลูกเอ๋ย เจ้ าทําอย่ าง 27 เขาจึ งเข้ ามาใกล้ และจุ บท่ าน
ไรจึงพบมันเร็วนัก" บุตรจึงตอบ และท่ านก็ดมกลิ นที เสื อของเขา
ว่ า "เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระ และอวยพรเขาว่ า "ดูซิ กลิ นลูก
เจ้ าของท่านนํามันมาให้ แก่ ลูก"
ชายข้ าเหมื อนกลิ นท้ องทุ่ ง
21 แล้ วอิ สอั ค จึ งพู ด กั บยาโคบ ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพร
ว่ า "ลูกเอ๋ย มาใกล้ ๆ พ่ อจะได้ 28 ดั งนั นขอพระเจ้ าทรงประคลําดูเจ้ า เพื อจะได้ ร้ ู ว่าเจ้ าเป็ น ทานนํา ค้ างจากฟ้ าแก่ เจ้ า และ
เอซาวบุ ต รชายของพ่ อแน่ ห รื อ ประทานความอุ ดมสมบู รณ์ ของ
ไม่ "
แผ่ นดิ นทั งข้ าวและนํา องุ่ นมาก
22 ยาโคบจึ ง เข้ าไปใกล้ อิ ส อั ค มายแก่ เจ้ า
บิ ดาของตน อิ สอั คคลํา ตั วเขา 29 ขอให้ ชนชาติ ท ั งหลายรั บใช้
แล้ วพูดว่ า "เสียงก็เป็ นเสียงของ เจ้ า และให้ ประชาชาติกราบไหว้
ยาโคบ แต่ มื อเป็ นมื อของเอ- เจ้ า ขอให้ เป็ นเจ้ านายเหนื อพี
ซาว"
น้ อง และบุตรชายมารดาของเจ้ า
23 ท่ านก็ไม่ ได้ สั งเกต เพราะ กราบไหว้ เจ้ า ผู้ ใดสาปแช่ งเจ้ าก็
มื อ ของเขามี ขนดกเหมื อ นมื อ ขอให้ ผู้ นั นถู กสาปและผู้ ใดอวย
เอซาวพี ชายของเขา ท่านจึงอวย พรเจ้ าก็ขอให้ ผ้ ู น ั นได้ รับพร"
พรแก่ เขา
30 และต่ อมาพออิ ส อั ค อวยพร
24 ท่ านถามว่ า "เจ้ าเป็ นเอซาว ยาโคบเสร็จแล้ ว เมื อยาโคบพึ ง
บุ ตรชายของพ่ อจริ งหรื อ" เขา ออกไปจากหน้ าอิสอัคบิดา เอตอบว่ า "ใช่ ครับ"
ซาวพี ชายก็กลับจากการล่ าเนื อ
25 ท่ านจึ งว่ า "นําแกงมาให้ พ่อ 31 และเขาเตรี ยมอาหารอร่ อย
พ่ อจะได้ กิ นเนื อที บุ ตรชายของ นํา มาให้ บิ ดาด้ วย และพู ดกั บ
พ่ อหามา เพื อจิ ตวิ ญญาณของ บิ ดาว่ า "ขอท่ านลุกขึ นรั บประพ่ อจะอวยพรเจ้ า" ยาโคบจึ งนํา ทานเนื อทีลูกชายหามา เพื อจิต
มันมาให้ ท่าน ท่านก็รับประทาน วิ ญญาณของท่ า นจะได้ อวยพร
ยาโคบนํานํา องุ่ นมาให้ ท่ านและ ลูก"
ท่านก็ดื ม
32 อิสอัคบิดาพูดกับเขาว่ า "เจ้ า
อิ สอัคอวยพรยาโคบ
คือใคร" เขาตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าคือ
26 แล้ วอิ ส อั คบิ ด าของเขาจึ ง เอซาวบุ ตรชายของท่ าน เป็ น
(EB) ปฐก EG:BE (EJ) ปฐก EG:BK (EN) ปฐก EG:H, BI, BM, JB (EG) ปฐก EM:BJ
(EO) ปฐก EG:JM; HN:BO; กดว BO:BE; พบญ G:BJ; JJ:BJ, EO; E ซมอ B:EB
(EM) ปฐก M:EN; BE:E-J; EN:EJ; JG:G, BI; HM:O; อสย HN:BH; HM:G (JB) ปฐก EG:H
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บุตรหั วปี ของท่าน"
38 เอซาวพู ดกั บบิ ดาว่ า "บิ ดา
33 อิ สอั คก็ ตั วสั นมากพู ดว่ า เจ้ าข้ า ท่ านมี พรแต่ เพี ยงพร
"ใครเล่ า คือผู้ น ั นอยู่ ทีไหน ทีไป เดียวเท่านั นหรือ โอ บิดาเจ้ าข้ า
ล่ าเนื อ แล้ วนํามาให้ พ่อ พ่ อกิน ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้ วย
หมดแล้ วก่ อ นเจ้ ามาถึ งและพ่ อ เถิ ด" แล้ วเอซาวก็ตะเบ็งเสี ยง
อวยพรเขาแล้ ว เป็ นที แน่ ว่ าผู้ ร้ องไห้
นั นจะได้ รับพร"
39 อิ ส อั ค บิ ด าของเขาจึ ง ตอบ
เอซาวเป็ นทุกข์
เขาว่ า "ดูเถิด เจ้ าจะได้ อาศัยอยู่
34 เมื อเอซาวได้ ยิ นคํา กล่ าว ในแผ่ นดิ นอั นอุ ดมบริ บู รณ์ มี
ของบิ ด าก็ ร้ องออกมาเสี ยงดั ง นํา ค้ างลงมาจากฟ้ า
ด้ วยความขมขื น และพูดกับบิดา 40 แต่ เ จ้ าจะมี ชี วิ ตอยู่ ด้ วยดาบ
ว่ า "โอ บิดาเจ้ าข้ า ขออวยพร และเจ้ าจะรั บใช้ น้ องชายของเจ้ า
ข้ าพเจ้ า ขออวยพรข้ าพเจ้ าด้ วย แต่ ต่ อมาเมื อเจ้ ามี กาํ ลั งขึ นเจ้ า
จะหั ก แอกของน้ องเสี ยจากคอ
เถิด"
35 แต่ ท่ านพู ดว่ า "น้ องชายเจ้ า ของตน"
ยาโคบหนีไปจากเอซาว
เข้ ามาหลอกพ่ อ และเอาพรของ
เจ้ าไปเสียแล้ ว"
41 ฝ่ ายเอซาวก็เกลียดชั งยาโคบ
36 เอซาวพู ดว่ า "เขามี ชื อว่ า เพราะเหตุ พรที บิ ดาได้ ให้ แก่ เขา
ยาโคบก็ ถู กต้ องแล้ วมิ ใ ช่ หรื อ นั น เอซาวรําพึงในใจว่ า "วันไว้
เพราะว่ าเขาแกล้ งให้ ข้าพเจ้ าเสีย ทุ กข์ พ่ อใกล้ เข้ ามาแล้ ว หลั ง
เปรียบสองครั งแล้ ว เขาเอาสิทธิ จากนั นข้ า จะฆ่ ายาโคบน้ อ งชาย
บุ ตรหั วปี ของข้ าพเจ้ าไป และดู ของข้ าเสีย"
เถิด คราวนี เขาเอาพรของข้ าพ- 42 แต่ คาํ ของเอซาวบุ ตรชายคน
เจ้ าไปอี กด้ วย" แล้ วเขาพู ดว่ า โตไปถึงหู ของนางเรเบคาห์ นาง
"ท่ านมิ ได้ สงวนพรไว้ ให้ ข้าพเจ้ า ให้ คนไปเรี ยกยาโคบบุ ต รชาย
บ้ างหรือ"
คนเล็กของนางมา และพู ดกั บ
37 อิ สอัคตอบเอซาวว่ า "ดู เถิ ด เขาว่ า "ดูเถิด เอซาวพี ชายของ
พ่ อตั งให้ เขาเป็ นนายเหนื อเจ้ า เจ้ าปลอบใจตนเองด้ วยแผนการ
และมอบบรรดาพี น้ องของเขา จะฆ่ าเจ้ า
ให้ เป็ นคนใช้ ของเขา ทังข้ าวและ 43 เพราะฉะนั น ลูกเอ๋ย บั ดนี
นํา องุ่ นพ่ อก็จั ดให้ เขา ลู กเอ๋ ย ฟั งเสี ยงของแม่ เถิ ด จงลุ กขึ น
พ่ อจะทําอะไรให้ เจ้ าได้ อีกเล่ า"
หนี ไปหาลาบั นพี ชายของแม่ ที
(JJ) ปฐก EN:EJ; EO:J-H (JH) ฮบ BE:BG (JK) ปฐก EN:EK (JG) ปฐก EG:EO-EM
(JO) ฮบ BE:BG (JM) ปฐก EG:EO; ฮบ BB:EI (HI) ปฐก EN:EJ; EG:EM; E ซมอ O:BH
(HB) ปฐก EK:EG; JE:J-BB; JG:H-N, O (HE) สดด KH:N (HJ) ปฐก BB:JB; EN:EI
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เมืองฮาราน
ของอับราฮัมแก่ เจ้ า และแก่ เชื อ
44 และอยู่ กั บเขาชั วคราวจน สายของเจ้ าด้ วย เพื อเจ้ าจะได้
กว่ าความเกรี ยวกราดของพี ชาย รั บ เป็ นมรดกแผ่ นดิ น นี ที เจ้ า
เจ้ าจะคลายลง
อาศัยอยู่ เป็ นคนต่ างด้ าว ซึ งพระ
45 จนกว่ าความโกรธของพี ชาย เจ้ าได้ ประทานแก่ อับราฮัมแล้ ว"
เจ้ าจะคลายลง และเขาลื มสิ งที 5อิ สอั คก็ส่ งยาโคบไป ยาโคบ
เจ้ าได้ ทาํ แก่ เขา แล้ วแม่ จะส่ งให้ ก็ ไ ปปั ดดานอารั ม ไปหาลาบั น
คนไปพาเจ้ ากลั บมาจากที นั น บุ ตรชายของเบธู เอลคนซี เรี ยพี
แม่ ต้ องสู ญเสี ยลู กทั งสองคนใน ชายของนางเรเบคาห์ มารดา
วันเดียวกันทําไมเล่ า"
ของยาโคบและเอซาว
46 นางเรเบคาห์ พู ด กั บอิ ส อั ค 6 ฝ่ ายเอซาวเมื อเห็ น ว่ า อิ ส อั ค
ว่ า "ข้ าพเจ้ าเบื อชี วิตของข้ าพเจ้ า อวยพรยาโคบ และส่ งเขาไปยั ง
เหลื อเกิ น เพราะบุ ตรสาวของ ปั ดดานอารั มเพื อหาภรรยาจาก
คนเฮท ถ้ ายาโคบแต่ งงานกั บ ทีนั น และเห็นว่ าเมื ออิสอัคอวย
บุ ตรสาวคนเฮท ซึ งเป็ นหญิ ง พรเขานั นท่ านกําชั บเขาว่ า "เจ้ า
แผ่ นดิ นนี ชี วิ ตข้ าพเจ้ าจะเป็ น อย่ า แต่ ง งานกั บหญิ ง คานาอั น
ประโยชน์อะไรแก่ ข้าพเจ้ าเล่ า"
เลย"
ยาโคบหนีไปยังปั ดดานอารัม
7และเห็นว่ ายาโคบเชื อฟั งบิ ดา
แล้ วอิ ส อั คก็ เ รี ยกยา- มารดา และไปยังปั ดดานอารัม
โคบมาอวยพรให้ และ 8เมื อเอซาวเห็ นว่ าหญิ งคานากํา ชั บเขาว่ า "เจ้ าอย่ าแต่ งงาน อั น ไม่ เป็ นที พอใจอิ ส อั ค บิ ด า
ของตน
กับหญิงคานาอัน
2แต่ ลุ กขึ นไปเมื องปั ดดานอา- 9 เอซาวจึ งไปหาอิ ช มาเอลและ
รั ม ไปยั งบ้ านเบธู เอลบิ ดาของ รั บมาหะลั ทบุ ตรสาวของอิ ชมาแม่ เจ้ า ที นั นเจ้ าจงแต่ งงานกั บ เอลบุ ต รชายของอั บราฮั ม น้ อง
บุตรสาวคนหนึ งของลาบันพี ชาย สาวของเนบาโยทมาเป็ นภรรยา
นอกเหนื อภรรยาซึ งเขามี อ ยู่
แม่ ของเจ้ า
3 ขอพระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิW แล้ ว
ความฝั นเกี ยวกับบันได
ทรงอวยพระพรแก่ เจ้ า และ
โปรดให้ เจ้ ามีลูกดกทวียิงขึ น จน
ที ทอดจากฟ้ าสวรรค์
ได้ เป็ นมวลชนชาติท ังหลาย
พระเจ้าทรงให้พนั ธสัญญาอี ก
4 ขอพระองค์ ท รงประทานพร 10 ยาโคบออกจากเมื องเบ-
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(HH) ปฐก JB:HB (HK) ปฐก EH:J; EK:JH-JN; EO:O (B) ปฐก EH:J; EG:JJ
(E) ปฐก EE:EJ; EH:EM (J) ปฐก BG:BK; EK:H, EH (H) ปฐก BE:E-J; BG:O; EE:BG
(O) ปฐก EH:J; EK:JH-JN (M) ปฐก EN:BJ; EK:JH-JN (BI) ปฐก BE:H-N; EG:HJ

01_gen.pub
page 58

Monday, February 29, 2016 12:29

หน้ า 59
ปฐมกาล EO
เออร์เชบาเดินไปยังเมืองฮาราน
16 ยาโคบตื นขึ นและพู ดว่ า
11 เขามาถึงทีแห่ งหนึ ง และพัก "พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ณ ทีนี
อยู่ ที นั นในคื นนั น เพราะดวง แน่ ทีเดียว แต่ ข้าหารู้ ไม่ "
อาทิตย์ตกแล้ ว เขาเอาหิ นจากที 17 เขากลั วและพู ดว่ า "สถานที
นั นมาเป็ นหมอนหนุ นศี รษะ นี น่ านั บถือ สถานที นี มิ ใช่ อย่ าง
แล้ วนอนลงทีนั น
อื น แต่ เป็ นพระนิ เวศของพระ
12 เขาฝั น และดู เถิ ด มี บันได เจ้ าและประตูฟ้าสวรรค์"
อั น หนึ งตั งขึ นบนแผ่ น ดิ น โลก
คําปฏิ ญาณ
ยอดถึ งฟ้ าสวรรค์ ดู เถิ ด ทู ต
ของยาโคบ
สวรรค์ ท ั งหลายของพระเจ้ ากํา- 18 ยาโคบจึ งลุ กขึ นแต่ เช้ า
ลังขึ นลงอยู่ บนนั น
มืด เอาก้ อนหิ นทีทําหมอนหนุ น
13 และดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ ศีรษะ ตั งขึ นเป็ นเสาสําคัญ และ
ประทับยื นอยู่ เหนื อบั นได และ เทนํา มันบนยอดเสานั น
ตรั สว่ า "เราคื อพระเยโฮวาห์ 19 เขาเรียกสถานทีนั นว่ า เบธพระเจ้ าของอับราฮัม บรรพบุรุษ เอล แต่ ก่อนเมืองนั นชื อ ลูส
ของเจ้ า และพระเจ้ าของอิ สอั ค 20 แล้ วยาโคบปฏิ ญาณว่ า "ถ้ า
แผ่ นดิ นซึ งเจ้ านอนอยู่ น ั นเราจะ พระเจ้ าจะทรงอยู่ กั บข้ าพระองค์
ให้ แก่ เจ้ าและเชื อสายของเจ้ า
และจะทรงพิ ทักษ์รั กษาในทางที
14 เชื อ สายของเจ้ าจะเป็ น ข้ าพระองค์ ไป และจะประทาน
เหมื อนผงคลี บนแผ่ นดิ น และ อาหารให้ ข้ าพระองค์ รั บประเจ้ าจะแผ่ กว้ า งออกไปทิ ศตะวั น ทาน และเสื อผ้ าให้ ข้ าพระองค์
ตกและทิ ศตะวั นออก ทางทิ ศ สวม
เหนื อและทิ ศใต้ บรรดาครอบ 21 จนข้ าพระองค์ ก ลั บมาบ้ าน
ครั วทั วแผ่ นดิ นโลกจะได้ รั บพร บิ ด าของข้ าพระองค์ โดยสั น ติ
เพราะเจ้ าและเพราะเชื อสายของ ภาพแล้ ว พระเยโฮวาห์ จะทรง
เจ้ า
เป็ นพระเจ้ าของข้ าพระองค์
15 ดูเถิด เราอยู่ กับเจ้ า และจะ 22 และก้ อนหิ น ซึ งข้ าพระองค์
พิทักษ์รักษาเจ้ าทุ กแห่ งหนที เจ้ า ตั งไว้ เป็ นเสาสําคัญ จะเป็ นพระ
ไป และจะนํา เจ้ ากลั บมายั ง นิ เวศของพระเจ้ า และทุ กสิ งที
แผ่ นดิ นนี เพราะเราจะไม่ ทอด พระองค์ ทรงประทานแก่ ข้ าพระ
ทิ งเจ้ าจนกว่ าเราจะได้ ทํา สิ งซึ ง องค์ ข้ าพระองค์จะถวายหนึ งใน
เราพูดกับเจ้ าไว้ น ั นแล้ ว"
สิบแด่ พระองค์"
(BE) ปฐก JB:BI; HB:B (BJ) ปฐก BJ:BN, BG; EK:J (BH) ปฐก BE:J; BJ:BH-BK
(BN) ปฐก EK:J, EH; JB:J (BK) อพย J:N (BO) ปฐก JB:BJ, HN (BM) วนฉ B:EJ, EK
(EI) ปฐก EO:BN; วนฉ BB:JI (EB) พบญ EK:BG; วนฉ BB:JB (EE) ปฐก BH:EI; JN:G
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ปฐมกาล EM
หน้ า 60
ยาโคบอยู่ กบั ลาบัน
8แต่ เขาทั งหลายตอบว่ า "เรา
ทําไม่ ได้ จนกว่ าแกะทุ กๆฝู งจะ
ราเชลกับยาโคบ
ยาโคบเดิ นทางมาถึ ง มาพร้ อมกั น และเขากลิ งหิ น
แผ่ นดิ นของประชาชน ออกจากปากบ่ อนํา ก่ อน แล้ วเรา
จึงจะเอานํา ให้ ฝูงแกะกิน"
ชาวตะวันออก
9เมื อยาโคบกํา ลั งพู ดกั บเขาทั ง
2เขาก็มองไป และเห็ นบ่ อนํา
บ่ อหนึ งในทุ่ งนา ดู เถิ ด มี ฝู ง หลายอยู่ ราเชลก็มาถึ งพร้ อม
แกะสามฝู งนอนอยู่ ข้ างบ่ อ กั บฝู งแกะของบิ ดา เพราะนาง
เป็ นผู้ เลี ยงมัน
นั นเพราะคนเลี ยงแกะเคยตั กนํา
จากบ่ อนั นให้ ฝู งแกะกิ น และ 10 และต่ อมา ครั นยาโคบแล
เห็ นราเชลบุ ตรสาวของลาบั นพี
หิ นใหญ่ กป็ ิ ดปากบ่ อนั น
3และฝู ง แกะมาพร้ อมกั น ที นั น ชายมารดาของตน และฝู งแกะ
แล้ วคนเลี ยงแกะก็กลิ งหิ นออก ของลาบั นพี ชายมารดาของตน
จากปากบ่ อตั กนํา ให้ ฝู งแกะกิ น ยาโคบก็เข้ าไปกลิ งหิ นออกจาก
แล้ วเอาหิ นปิ ดปากบ่ อนั นเสี ยดัง ปากบ่ อนํา เอานํา ให้ ฝูงแกะของ
ลาบันพี ชายมารดาของตนกิน
เดิม
4ยาโคบถามเขาทังหลายว่ า "พี 11 ยาโคบจุ บราเชลแล้ วร้ องไห้
น้ องเอ๋ย ท่านมาจากไหน" เขา ด้ วยเสียงดัง
ตอบว่ า "เรามาจากเมืองฮาราน" 12 ยาโคบบอกราเชลว่ าเขาเป็ น
5 ยาโคบจึ ง ถามเขาทั งหลายว่ า หลานบิดาของนาง และเป็ นบุตร
"ท่ านรู้ จั กลาบั นบุ ตรชายนาโฮร์ ชายของนางเรเบคาห์ นางก็วิ ง
ไปบอกบิดาของนาง
หรือไม่ " เขาตอบว่ า "รู้ จัก"
6 ยาโคบถามเขาทั งหลายว่ า 13 ต่ อมา ครั นลาบันได้ ยินข่ าว
"ลาบันสบายดีหรือ" เขาตอบว่ า ถึ งยาโคบบุ ต รชายน้ องสาวของ
"สบายดี ดูเถิด บุตรสาวของเขา ตน เขาก็วิ งไปพบและกอด
ชื อราเชลกํา ลั งมาพร้ อมกั บฝู ง จุ บยาโคบและพามาบ้ านของเขา
ยาโคบก็เล่ าเรื องเหล่ านี ทั งหมด
แกะ"
7ยาโคบจึงว่ า "ดูเถิด เวลานี ยัง ให้ ลาบันฟั ง
วันอยู่ มาก ยังไม่ ถึงเวลาทีจะให้ 14 ลาบั นจึ งพู ดกั บเขาว่ า "เจ้ า
เป็ นกระดู กและเนื อของเรา
ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอานํา
ให้ แกะเหล่ า นี กิ นแล้ วให้ ไปกิ น แท้ ๆ" ยาโคบก็พักอยู่ กั บเขา
เดือนหนึ ง
หญ้ าอีก"
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(B) กดว EJ:G (E) ปฐก EH:BI-BB (H) ปฐก EO:BI (N) ปฐก EH:EH, EM; EO:E
(K) ปฐก HJ:EG; อพย E:BK-BG (M) อพย E:BK (BI) อพย E:BG (BB) ปฐก JJ:H
(BE) ปฐก BJ:O; BH:BH, BK (BJ) ปฐก EH:EM-JB (BH) ปฐก E:EJ; JG:EG; วนฉ M:E
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หน้ า 61
ปฐมกาล EM
ยาโคบทํางานเจ็ ดปี เพื อจะได้
บั นก็ พาเลอาห์ บุ ตรสาวของตน
มามอบให้ แก่ ยาโคบ และยาโคบ
นางสาวราเชลที เขารัก
15 แล้ วลาบั น พู ด กั บยาโคบว่ า ก็เข้ าไปหานาง
"เพราะเจ้ าเป็ นหลานของเรา จึง 24 ลาบั นยกศิ ลปาห์ สาวใช้ ของ
ไม่ ควรที เจ้ าจะทํา งานให้ เรา ตนให้ เป็ นสาวใช้ ของนางเลอาห์
เปล่ าๆ เจ้ าจะเรียกค่ าจ้ างเท่าไร 25 และต่ อมาพอรุ่ งขึ น ดู เถิ ด
เป็ นนางเลอาห์ ยาโคบจึ งกล่ าว
จงบอกมาเถิด"
16 ลาบั นมี บุ ตรสาวสองคน พี แก่ ลาบั นว่ า "ลุ งทํา อะไรกั บ
สาวชื อเลอาห์ น้ องสาวชื อราเชล ข้ าพเจ้ าเล่ า ข้ าพเจ้ ารั บใช้ ลุ ง
17 นางสาวเลอาห์ น ั นตายิ บหยี เพื อได้ ราเชลมิใช่ หรือ ทําไมลุง
แต่ น างสาวราเชลนั นสละสลวย จึงล่ อลวงข้ าพเจ้ าเล่ า"
26 ลาบันจึงตอบว่ า "ในแผ่ นดิน
และงามน่ าดู
18 ยาโคบก็ รั กนางสาวราเชล เราไม่ มี ธรรมเนี ยมที จะยกน้ อง
และพูดว่ า "ข้ าพเจ้ าจะรับใช้ การ สาวให้ ก่อนพี หั วปี
งานให้ ท่านเจ็ดปี เพื อได้ ราเชล 27 ขอให้ ครบเจ็ดวั นของหญิ งนี
ก่ อน แล้ วเราจะยกคนนั นให้
บุตรสาวคนเล็กของท่าน"
19 ลาบั นจึ งว่ า "ให้ เรายกบุ ตร ด้ วย เพื อตอบแทนที เจ้ าจะได้
สาวให้ เจ้ านั นดี กว่ าจะยกให้ คน รับใช้ ลุงอีกเจ็ดปี "
ยาโคบทํางานอี กเจ็ ดปี
อื น จงอยู่ กับเราเถิด"
เพื อได้นางสาวราเชล
20 ยาโคบก็รั บใช้ อยู่ เจ็ ดปี เพื อ
ได้ นางสาวราเชล
เห็ นเป็ น 28 ยาโคบก็ยอม และรอจนครบ
เหมื อนน้ อยวั นเพราะความรั กที เจ็ ด วั น ของนางแล้ วลาบั น ก็ ยก
เขามีต่อนาง
ราเชลบุ ตรสาวให้ เป็ นภรรยา
21 ยาโคบบอกลาบันว่ า "เวลาที ด้ วย
กํา หนดไว้ ก ็ครบแล้ ว ขอให้ 29 ลาบั นยกบิ ลฮาห์ สาวใช้ ของ
ภรรยาข้ าพเจ้ าเถิด เพื อข้ าพเจ้ า ตนให้ เป็ นสาวใช้ ของนางราเชล
จะได้ เข้ าไปหาเธอ"
30 ฝ่ ายยาโคบก็เข้ าไปหาราเชล
22 ลาบั นจึ งเชิ ญบรรดาชาวบ้ าน ด้ วย และเขารั กราเชลมากกว่ า
มาพร้ อมกัน แล้ วจัดการเลี ยง
เลอาห์ เขาจึงรับใช้ ลาบั นต่ อไป
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
อีกเจ็ดปี
31 เมื อพระเยโฮวาห์ ทรงเห็นว่ า
ยาโคบแต่ งงานกับเลอาห์
23 และต่ อมาครั นเวลาคํา ลา- ยาโคบชั งเลอาห์ พระองค์ จึ ง
(BN) ปฐก JI:EO (BG) ปฐก BE:BB (BO) ปฐก JB:HB (EI) ปฐก JI:EK; ฮชย BE:BE
(EB) วนฉ BN:B (EE) วนฉ BH:BI; ยน E:B-E (EH) ปฐก JI:M-BI (EN) ปฐก EG:JN
(EG) ปฐก JB:HB (EM) ปฐก JI:J (JI) ปฐก EM:BG-EI (JB) ปฐก JI:B; สดด BEG:J
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ปฐมกาล EM, JI
หน้ า 62
ทรงเปิ ดครรภ์ของนาง แต่ ราเชล พูดกับยาโคบว่ า "ขอให้ ข้าพเจ้ า
นั นเป็ นหมัน
มี บุ ตรด้ วย หาไม่ ข้ าพเจ้ าจะ
32 นางเลอาห์ ตั งครรภ์ ค ลอด ตาย"
บุตรเป็ นชาย และตั งชื อว่ ารูเบน 2ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึ ง
ด้ วยนางว่ า "เพราะพระเยโฮวาห์ ว่ า "เราเป็ นเหมือนพระเจ้ า ผู้ ไม่
ทอดพระเนตรความทุ กข์ ใจของ ให้ เจ้ ามีผ้ ู บังเกิดจากครรภ์หรือ"
ข้ าพเจ้ าแน่ ๆ บัดนี สามี จึงจะรัก 3นางจึงบอกว่ า "ดูเถิด บิลฮาห์
ข้ าพเจ้ า"
สาวใช้ ของข้ าพเจ้ า จงเข้ าไปหา
33 นางเลอาห์ ตั งครรภ์ ค ลอด นางเถิด นางจะได้ มีบุตรเลี ยงไว้
บุ ต รเป็ นชายอี กคนหนึ งและว่ า ทีตักของข้ าพเจ้ า เพื อข้ าพเจ้ า
"เหตุ พระเยโฮวาห์ ทรงได้ ยิ นว่ า จะได้ มี บุ ตรด้ วยอาศั ยหญิ งคน
ข้ าพเจ้ าเป็ นที ชั ง พระองค์ จึ ง นี "
ทรงประทานบุตรชายคนนี ให้ แก่ 4 นางจึ ง ยกบิ ล ฮาห์ ส าวใช้ ของ
ข้ าพเจ้ าด้ วย" นางตั งชื อเขาว่ า ตนให้ เป็ นภรรยาของยาโคบ
สิเมโอน
ยาโคบก็เข้ าไปหานาง
34 นางตั งครรภ์ และคลอดบุ ตร 5 บิ ลฮาห์ ก ็ ต ั งครรภ์ และคลอด
เป็ นชายอี กคนหนึ ง และกล่ าว บุตรชายให้ แก่ ยาโคบ
ว่ า "ครั งนี สามี จะสนิ ทสนมกั บ 6นางราเชลว่ า "พระเจ้ าได้ ทรง
ข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าได้ คลอด ตัดสินเรื องข้ าพเจ้ า และได้ ทรง
บุ ตรเป็ นชายสามคนให้ เขาแล้ ว" สดั บฟั งเสี ยงทู ลของข้ าพเจ้ าจึ ง
เหตุน ี จึงตั งชื อเขาว่ า เลวี
ประทานบุ ต รชายแก่ ข้ าพเจ้ า"
35 นางตั งครรภ์ และคลอดบุ ตร เหตุฉะนี นางจึงตั งชื อบุ ตรนั นว่ า
เป็ นชายอีกคนหนึ ง นางกล่ าวว่ า ดาน
"ครั งนี ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริ ญพระ 7 บิ ล ฮาห์ สาวใช้ ของนางราเชล
เยโฮวาห์ "
เหตุ น ี นางจึ งตั ง ตั งครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย
ชื อเขาว่ า ยู ดาห์ ต่ อไปนางก็ คนทีสองให้ แก่ ยาโคบ
หยุดมีบุตร
8นางราเชลจึ งว่ า "ข้ าพเจ้ าปลํา
เลอาห์กบั ราเชลแข่ งกัน
สู้ กั บพี สาวของข้ าพเจ้ าเสี ยใหญ่
โต และข้ าพเจ้ าได้ ชั ยชนะแล้ ว"
เพื อมีบุตรให้ยาโคบ
เมื อนางราเชลเห็ น ว่ า นางจึงให้ ชื อบุตรนั นว่ า นัฟทาลี
ตนไม่ มี บุ ตรกั บยา- 9เมื อนางเลอาห์ เห็ นว่ าตนหยุ ด
โคบ ราเชลก็อิ จฉาพี สาว และ คลอดบุ ตร นางจึ งยกศิ ลปาห์

30

(JE) ปฐก BK:BB; JB:HE; อพย J:G; H:JB; พบญ EK:G (JN) ปฐก HM:O; มธ B:E
(B) ปฐก BK:B-E; EM:JB; JG:BB (E) ปฐก BK:E; B ซมอ B:N (J) ปฐก BK:E-J; NI:EJ
(H) ปฐก BK:J-H (K) สดด JN:EH; HJ:B; พคค J:NM (M) ปฐก JI:H
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หน้ า 63
ปฐมกาล JI
สาวใช้ ของตนให้ เป็ นภรรยาของ ดู ดาอิ มของบุ ตรชายเป็ นสิ นจ้ าง
ยาโคบ
ท่ านแล้ ว" คื นวั นนั นยาโคบก็
10 ศิ ลปาห์ สาวใช้ ของเลอาห์ ก ็ นอนกับนาง
คลอดบุตรชายให้ แก่ ยาโคบ
17 พระเจ้ าทรงสดั บฟั งนางเล11 นางเลอาห์ ว่ า "กองทหาร อาห์ นางก็ต ั งครรภ์ และคลอด
กํา ลั งมา" จึ งตั งชื อบุ ตรนั นว่ า บุตรชายคนทีห้ าให้ แก่ ยาโคบ
กาด
18 ฝ่ ายนางเลอาห์ พูดว่ า "พระ
12 แล้ วศิ ล ปาห์ ส าวใช้ ของเล- เจ้ าทรงประทานสินจ้ างนั นให้ แก่
อาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที สอง ข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ ายกหญิ ง
ให้ แก่ ยาโคบ
คนใช้ ให้ สามี" นางจึงตั งชื อบุตร
13 นางเลอาห์ ก ็ว่า "ข้ าพเจ้ ามี นั นว่ า อิสสาคาร์
ความสุ ขเพราะพวกบุ ตรสาวจะ 19 นางเลอาห์ กต็  ั งครรภ์ อีกและ
เรี ยกข้ าพเจ้ าว่ าเป็ นสุ ข" นางจึ ง คลอดบุ ต รชายคนที หกให้ แก่
ตั งชื อบุตรนั นว่ า อาเชอร์
ยาโคบ
14 ในฤดู เกี ยวข้ าวสาลี รู เบน 20 แล้ วนางเลอาห์ จึ งว่ า "พระ
ออกไปที นา พบมะเขื อดู ดาอิ ม เจ้ าทรงประทานของดี ใ ห้ ข้ าพจึ งเก็บผลมาให้ นางเลอาห์ มาร- เจ้ า บั ดนี สามี จะอาศั ยอยู่ กั บ
ดา ราเชลจึ งพู ดกั บเลอาห์ ว่ า ข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าได้ ให้
"ขอมะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย บุตรชายแก่ เขาหกคนแล้ ว" นาง
ของพี ให้ ฉันบ้ าง"
จึงตั งชื อบุตรนั นว่ า เศบูลุน
15 นางเลอาห์ ตอบนางว่ า "ที 21 ต่ อมาภายหลั ง นางก็คลอด
น้ องแย่ งสามี ของฉั นไปแล้ ว บุตรสาวคนหนึ งตั งชื อว่ า ดีนาห์
นั นยั ง น้ อยไปหรื อ จึ ง จะมาเอา 22 พระเจ้ าทรงระลึ กถึ งนางรามะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย เชล และพระเจ้ าทรงสดั บฟั ง
ฉันด้ วย" ราเชลตอบว่ า "ฉะนั น นาง ทรงเปิ ดครรภ์ของนาง
ถ้ าให้ มะเขื อ ดู ด าอิ ม ของบุ ต ร 23 นางก็ ต ั งครรภ์ คลอดบุ ตร
ชายแก่ ฉั น คื นวั นนี เขาจะไป เป็ นชาย จึ งกล่ าวว่ า "พระ
นอนกับพี "
เจ้ าทรงโปรดยกความอดสู ของ
16 และยาโคบกลั บมาจากนา ข้ าพเจ้ าไปเสีย"
เวลาเย็น นางเลอาห์ ก ็ออกไป 24 นางจึงตั งชื อบุตรนั นว่ า โยต้ อนรับเขาบอกว่ า "จงเข้ ามาหา เซฟ กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ จะ
ฉั นเถิ ด เพราะฉั นให้ มะเขื อ ทรงโปรดเพิ มบุ ต รชายอี ก คน
(BJ) สภษ JB:EO; ลก B:HO (BH) ปฐก EN:JI (BN) กดว BK:M, BJ
(EB) ปฐก JH:B (EE) ปฐก BM:EM; EM:JB; B ซมอ B:BM-EI
(EJ) B ซมอ B:K; อสย H:B; ลก B:EN (EH) ปฐก JN:BK-BO
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ปฐมกาล JI
หน้ า 64
หนึ งให้ ข้าพเจ้ า"
31 ลาบั นจึ งถามว่ า "ลุ งควรจะ
ลาบันหลอกลวง
ให้ อะไรเจ้ า" ยาโคบตอบว่ า "ลุง
ไม่ ต้องให้ อะไรข้ าพเจ้ าดอก แต่
ยาโคบ
25 และต่ อมา เมื อนางราเชล หากว่ าลุ งจะทํา สิ งนี แก่ ข้ าพเจ้ า
คลอดโยเซฟแล้ ว ยาโคบก็พู ด ข้ าพเจ้ าจะเลี ยงระวั งสั ตว์ ของลุ ง
กับลาบันว่ า "ขอให้ ข้าพเจ้ ากลับ ต่ อไป
ไปบ้ านเกิ ดและแผ่ นดิ นของ 32 คื อวันนี ข้ าพเจ้ าจะไปตรวจดู
ฝูงสั ตว์ของลุงทั งฝูง ข้ าพเจ้ าจะ
ข้ าพเจ้ า
26 ขอมอบภรรยากั บบุ ตรให้ คั ด แกะที มี จุ ดและด่ างทุ กตั ว
ข้ าพเจ้ า ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ทาํ งานรับ ออกจากฝู ง และคั ดแกะดํา ทุ ก
ใช้ ท่ านเพื อเขาแล้ ว และให้ ตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่ าง
ข้ าพเจ้ าไปเถิ ด เพราะท่ านรู้ ว่ า กั บที มี จุ ดออกจากฝู งแพะ ให้
สัตว์ เหล่ านี เป็ นค่ าจ้ างของข้ าพข้ าพเจ้ าได้ รับใช้ ท่านแล้ ว"
27 แต่ ลาบั นตอบเขาว่ า "ถ้ าลุ ง เจ้ า
เป็ นที พอใจเจ้ าแล้ ว จงอยู่ ต่ อ 33 ดั งนั น ความชอบธรรมของ
เถิ ด เพราะลุ งเรี ยนรู้ จากประ- ข้ าพเจ้ าจะเป็ นคําตอบของข้ าพสบการณ์ว่าพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง เจ้ าในเวลาภายหน้ า คื อเมื อลุ ง
มาตรวจดูค่าจ้ างของข้ าพเจ้ า ถ้ า
อวยพรเราเพราะเจ้ า"
28 และเขาพู ดว่ า "เจ้ าจะเรี ยก พบตั วไม่ มี จุ ด และที ไม่ ด่ า งอยู่
ค่ าจ้ างเท่าไรก็บอกมาเถิด ลุงจะ ในฝู งแพะและตั วที ไม่ ดาํ ในฝู ง
แกะ ก็ให้ ถื อเสี ยว่ าข้ าพเจ้ ายั ก
ให้ "
29 ยาโคบตอบเขาว่ า "ข้ าพเจ้ า ยอกสัตว์เหล่ านี มา"
รับใช้ ลุงอย่ างไร และสัตว์ของลุง 34 ลาบันจึงตอบว่ า "ดูเถิด ลุง
อยู่ กั บข้ าพเจ้ าอย่ างไร ลุ งก็ ตกลงตามทีเจ้ าพูดนั น"
35 วั น นั นเขาก็ คั ด แพะตั วผู้ ที
ทราบอยู่ แล้ ว
30 เพราะว่ าก่ อนข้ าพเจ้ ามานั น ลายและทีด่ าง และแพะตัวเมียที
ลุ งมี แต่ น้ อย แต่ บัดนี ก็มีทวีข ึ น มี จุ ดและที ด่ าง แพะที ขาวบ้ าง
เป็ นอันมาก ตั งแต่ ข้าพเจ้ ามาถึง ทั งหมดและแกะดําทั งหมด มา
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพระพร มอบให้ บุตรชายของเขา
แก่ ลุ ง และบั ดนี เมื อไรข้ าพเจ้ า 36 เขาแยกสั ตว์ ออกไปทั งหมด
จะบํารุ งครอบครั วของตนเองได้ ห่ างจากยาโคบเป็ นระยะทาง
สามวั น ฝู งสั ตว์ ของลาบั นที
บ้ างเล่ า"
(EN) ปฐก BO:JJ; EH:NH, NK (EK) ปฐก EM:BO-EI, EG, JI; ฮชย BE:BE
(EG) ปฐก EK:EH; JM:J (EO) ปฐก EM:BN; JB:G, HB (EM) ปฐก JB:K, JO-HI
(JI) B ทธ N:O (JE) ปฐก JB:O (JJ) สดด JG:K (JN) ปฐก JB:M-BE
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หน้ า 65
เหลืออยู่ น ั นยาโคบก็เลี ยงไว้
พระเจ้าทรงช่ วย
ยาโคบเจริ ญ
37 ยาโคบเอากิ งไม้ สดจากต้ น
ไค้ ต้ นเสลา และต้ นเกาลัด มา
ปอกเปลื อกออกเป็ นรอยขาวๆ
ให้ เห็นไม้ สีขาว
38 เขาวางไม้ ที ปอกเปลือกไว้ ใน
ร่ องตรงหน้ าฝูงสัตว์คือในรางนํา
ที ฝู งสั ตว์ มากิ นนํา เพื อเมื อมั น
มากินนํา มันจะตั งท้ อง
39 ฝู งสั ตว์ ก ็ต ั งท้ องตรงหน้ าไม้
นั น ดั งนั นฝู งสั ตว์ จึ งมี ลู กที มี
ลายมีจุดและด่ าง
40 ยาโคบก็ แยกลู กแกะและ
ให้ ฝู ง แพะแกะนั นอยู่ ตรงหน้ า
แกะที มี ลาย และแกะดํา ทุ กตั ว
ในฝูงของลาบัน แต่ ฝูงแพะแกะ
ของตนนั นอยู่ ต่ างหาก ไม่ ให้
ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน
41 อยู่ มาเมื อสั ตว์ ที แข็ง แรงใน
ฝูงจะตั งท้ อง ยาโคบก็จัดไม้ วาง
ไว้ ที รางนํา ให้ ฝูงสัตว์ เห็นเพื อให้
มันตั งท้ องกลางไม้ น ั น
42 และเมื อสัตว์อ่อนแอ ยาโคบ
ก็ไม่ ใส่ ไม้ น ั นไว้ เหตุฉะนั นสัตว์
ที อ่ อ นแอจึ ง ตกเป็ นของลาบั น
แต่ สั ต ว์ ที แข็ ง แรงเป็ นของยาโคบ
43 ยาโคบก็มั งมี มากขึ น มี ฝู ง
แพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ ชายหญิง
และฝูงอูฐฝูงลา

ปฐมกาล JI, JB
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
ยาโคบได้ ยิ นบุ ตรชาย
ของลาบั น พู ดว่ า "ยาโคบได้ แย่ งทรัพย์ของบิ ดาเราไป
หมด เขาได้ ทรั พย์ สมบั ติ ท ั ง
หมดนี มาจากบิดาเรา"
2 ยาโคบได้ สั ง เกตดู สี หน้ าของ
ลาบั น และดู เถิ ด เห็ นว่ าไม่
เหมือนแต่ ก่อน
3พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งยาโคบว่ า
"จงกลั บไปยั งแผ่ นดิ นบิ ดาและ
ญาติ พี น้ องของเจ้ าเถิ ด และเรา
จะอยู่ กับเจ้ า"
4 ยาโคบก็ ใ ห้ คนไปเรี ยกนาง
ราเชลและนางเลอาห์ ให้ มาที ทุ่ ง
นาทีเลี ยงฝูงสัตว์
5แล้ วบอกนางทังสองว่ า "ข้ าพเจ้ าเห็ นว่ า สี หน้ าบิ ดาเจ้ าไม่
เหมื อนแต่ ก่ อน แต่ พระเจ้ า
ของบิ ดาข้ าพเจ้ าทรงสถิ ตอยู่ กั บ
ข้ าพเจ้ า
6เจ้ าทั งสองรู้ แล้ วว่ าข้ าพเจ้ ารั บ
ใช้ บิดาของเจ้ าด้ วยเต็มกําลัง
7 บิ ดาของเจ้ ายั งโกงข้ าพเจ้ า
และเปลี ยนค่ าจ้ างของข้ าพเจ้ า
เสียสิบครั งแล้ ว แต่ พระเจ้ ามิได้
ทรงอนุ ญาตให้ เขาทํา ความเสี ย
หายแก่ ข้าพเจ้ า
8ถ้ าบิดาบอกว่ า `สัตว์ทีมีจุดจะ
เป็ นค่ าจ้ างของเจ้ า' สัตว์ทุกตัวก็
มี ลู กมี จุ ด และถ้ าบิ ดาบอกว่ า
`สั ต ว์ ตั วที ลายเป็ นค่ า จ้ างของ

31

(JG) ปฐก JB:M-BE (HJ) ปฐก BE:BK; BJ:E; EH:JN; EK:BJ-BH (B) สดด HM:BK
(E) ปฐก H:N; พบญ EO:NH (J) ปฐก EO:BN, EI-EB (N) ปฐก EB:EE; EO:BJ, BN
(K) ปฐก JI:EM; JB:JO-HB (G) ปฐก BN:B; EI:K; EM:EN; JB:EM, HB; กดว BH:EE
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เจ้ า' สัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมด
ด้ าวมิใช่ หรือ เพราะบิดาขายเรา
9 ดั ง นี แหละพระเจ้ าจึ ง ทรงยก ทังยังกินเงินของเราเกือบหมด
สั ตว์ ของบิ ดาเจ้ าประทานให้ แก่ 16 ทรั พย์ ส มบั ติ ท ั งปวงที พระ
ข้ าพเจ้ า
เจ้ าทรงเอามาจากบิ ด าของเรา
10 ครั นมาในฤดูที สัตว์เหล่ านั น นั นแหละเป็ นของของเรากั บลู ก
ตั งท้ อง ข้ าพเจ้ าแหงนหน้ าขึ นดู หลานของเรา บัดนี พระเจ้ าตรัส
ก็เห็นในความฝันว่ า ดูเถิด แพะ สั งท่านอย่ างไร ก็ขอให้ ทาํ อย่ าง
ตั วผู้ ที สมจรกั บฝู งสั ตว์ น ั นเป็ น นั นเถิด"
แพะลาย แพะจุ ด และแพะลาย 17 ดั งนั น ยาโคบจึ งลุ กขึ นให้
เป็ นแถบๆ
บุตรภรรยาขึ นขี อูฐ
พระเจ้าทรงเรี ยกยาโคบ
18 แล้ วเขาต้ อนสั ตว์ เ ลี ยงทั ง
หมดของเขาไป ขนข้ าวของทั ง
ให้กลับไปยังเบธเอล
11 ในความฝั น นั นทู ตสวรรค์ สิ นทีเขาได้ กาํ ไรมา สั ตว์เลี ยงที
ของพระเจ้ าเรี ยกข้ าพเจ้ าว่ า เป็ นกรรมสิทธิW ของเขา ที เขาหา
`ยาโคบเอ๋ ย' ข้ าพเจ้ าตอบว่ า มาได้ ในเมืองปั ดดานอารัม เพื อ
เดิ น ทางกลั บไปหาอิ ส อั ค บิ ด า
`ข้ าพเจ้ าอยู่ ทีนี พระเจ้ าข้ า'
12 พระองค์ตรัสว่ า `เงยหน้ าขึ น ของเขาในแผ่ นดินคานาอัน
ดู แพะตัวผู้ ทุกตัวทีสมจรกับฝูง 19 และลาบั นออกไปตั ดขนแกะ
สั ตว์ น ั น เป็ นสั ตว์ ลายและมี จุ ด ฝ่ ายนางราเชลก็ ลั กรู ปเคารพ
และลายเป็ นแถบๆ เพราะเรา ของบิดาไปด้ วย
20 ฝ่ ายยาโคบก็หลบหนี ไปมิ ได้
เห็นทุ กสิ งทีลาบันทํากับเจ้ า
13 เราเป็ นพระเจ้ าแห่ งเบธเอล บอกลาบันชาวซีเรียให้ ร้ ู ว่าตนจะ
ที เจ้ าเจิ มเสาสํา คั ญไว้ และปฏิ - หนีไป
ญาณต่ อเรา บั ดนี จงลุ กขึ นออก 21 ยาโคบเอาทรั พย์ ส มบั ติ ท ั ง
จากแผ่ นดิ นนี และกลั บไปยั ง หมดลุ ก ขึ นหนี ข้ ามแม่ นํา บ่ า ย
หน้ าไปยังถิ นเทือกเขากิเลอาด
แผ่ นดินพี น้ องของเจ้ า'"
พระเจ้าทรงเตื อนลาบัน
ราเชลกับเลอาห์เห็ นด้วย
22 ครั นถึ งวั นที สาม มี คนไป
ยาโคบหนีไป
14 นางราเชลกั บนางเลอาห์ จึ ง บอกลาบันว่ ายาโคบหนีไปแล้ ว
ตอบเขาว่ า "เรายั งมี ส่ วนทรั พย์ 23 ลาบั น ก็ พาญาติ พี น้ องออก
ติ ดตามไปเจ็ดวันก็ทันยาโคบใน
มรดกในบ้ านบิดาเราอีกหรือไม่
15 บิ ด านั บเราเหมื อ นคนต่ าง ถิ นเทือกเขากิเลอาด
(M) ปฐก JB:B, BK (BB) ปฐก BK:G-BB (BE) ปฐก JB:HE (BJ) ปฐก EO:BK-EE; JB:J
(BH) ปฐก E:EH (BN) ปฐก EM:BN, EI, EJ, EG; นหม N:O (BO) ปฐก BG:O; JJ:BO
(BM) ปฐก JB:JI, JH; JN:E (EB) ปฐก HK:EO; E พกษ BE:BG (EJ) ปฐก BJ:O
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24 แต่ ใ นกลางคื น พระเจ้ าทรง 31 ยาโคบจึ ง ตอ บลาบั นว่ า
มาปรากฏแก่ ล าบั นคนซี เ รี ยใน "เพราะว่ าข้ าพเจ้ ากลั ว ข้ าพเจ้ า
ความฝัน ตรัสแก่ เขาว่ า "จงระวัง จึ งว่ า `บางทีท่ านจะริบบุ ตรสาว
ตัว อย่ าพูดดีหรือร้ ายแก่ ยาโคบ ของท่านคืนจากข้ าพเจ้ าเสีย'
เลย"
32 ส่ วนพระของท่ านนั นถ้ า พบ
25 แล้ วลาบั นตามมาทั นยาโคบ ทีคนไหน ก็อย่ าไว้ ชีวิตผู้ น ั นเลย
ยาโคบตั งเต็ น ท์ อยู่ ที ถิ นเทื อ ก ค้ นดู ต่ อหน้ าญาติ พี น้ องของเรา
เขา ส่ วนลาบันกับญาติพีน้ องตั ง ท่ านพบสิ งใดที เป็ นของท่ านกั บ
อยู่ ถิ นเทือกเขากิเลอาด
ข้ าพเจ้ าก็เอาไปเถิ ด" เพราะ
26 ลาบั นกล่ าวกั บยาโคบว่ า ยาโคบไม่ ร้ ู ว่านางราเชลได้ ลักรูป
"เจ้ าทําอะไรเล่ า หนีพาบุตรสาว เหล่ านั นมา
ของเรามา ไม่ บอกให้ เรารู้ ทํา 33 ลาบั นจึ งเข้ าไปในเต็นท์ ของ
เหมือนเชลยทีจับได้ ด้วยดาบ
ยาโคบ เต็นท์ ของนางเลอาห์
27 เหตุ ไ ฉนเจ้ าได้ หลบหนี ม า และเต็ นท์ ส าวใช้ ทั งสองคนนั น
อย่ างลั บๆ และแอบมาโดยไม่ แต่ หาไม่ พบ จึ งออกจากเต็นท์
บอกให้ เรารู้ ถ้ าเรารู้ เราก็จะจั ด ของนางเลอาห์ แล้ วเข้ าไปใน
ส่ งเจ้ าไปด้ วยความร่ าเริ ง ยิ น ดี เต็นท์ของนางราเชล
โดยให้ มีการขับร้ องด้ วยรํามะนา 34 ส่ วนนางราเชลเอารู ปเคารพ
และพิณเขาคู่
เหล่ านั นซ่ อนไว้ ในกู บอู ฐ และ
28 ทําไมเจ้ าไม่ ยอมให้ เราจุ บลา นั งทับไว้ ลาบันได้ ค้นดูทัวเต็นท์
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเรา ก็หาไม่ พบ
เล่ า นี เจ้ าทําอย่ างโง่ เขลาแท้ ๆ
35 นางราเชลก็ พู ดกั บบิ ดาของ
29 เรามี กาํ ลั ง พอที จะทํา อั น - ตนว่ า "ขอนายอย่ าโกรธเลยที
ตรายแก่ เจ้ าได้ แต่ ในเวลากลาง ข้ าพเจ้ าลุ กขึ นต้ อนรั บไม่ ได้
คื นวานนี พระเจ้ าแห่ งบิดาเจ้ ามา ด้ วยว่ า ธรรมดาที ผู้ หญิ งเคยมี
ตรั สห้ ามเราไว้ ว่ า `จงระวั งตั ว กําลังเป็ นอยู่ กับข้ าพเจ้ า" ลาบัน
อย่ าพูดดีหรือร้ ายแก่ ยาโคบเลย' ก็ค้ นดู แล้ ว แต่ ไม่ พบรู ปเคารพ
นางราเชลลักรู ปเคารพ
นั นเลย
36 ส่ วนยาโคบก็โกรธและต่ อว่ า
ของลาบัน ยาโคบต่ อว่ าลาบัน
30 บั ดนี แม้ ว่าเจ้ าจะไปเพราะ ลาบั น ยาโคบกล่ าวกั บลาบั นว่ า
คิดถึงบ้ านบิดามาก ทําไมจึงลัก "ข้ าพเจ้ าทํา การละเมิ ด ต่ อท่ า น
ประการใด ข้ าพเจ้ าทําบาปอะไร
พระของเรามาด้ วยเล่ า"
(EH) ปฐก EI:J; EH:NI; JB:G, EM; HK:E-H; โยบ JJ:BN; มธ B:EI (EK) B ซมอ JI:E
(EO) ปฐก JB:NN; นรธ B:M, BH (EM) ปฐก EO:BJ (JI) ปฐก JB:BM; ยชว EH:E
(JB) ปฐก EK:G; JE:G, BB (JE) ปฐก HH:M (JN) อพย EI:BE; ลนต BM:JE
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ท่ านจึ งรี บติ ดตามข้ าพเจ้ ามาดั ง สถิ ตอยู่ กั บข้ าพเจ้ าแล้ ว ครั งนี
นี
ท่ า นจะให้ ข้ าพเจ้ าไปตั วเปล่ า
37 ท่ านค้ นดู ของของข้ าพเจ้ าทั ง เป็ นแน่ พระเจ้ าทรงเห็ นความ
หมดแล้ ว ท่ านพบอะไรที เป็ น ทุ กข์ ใจของข้ าพเจ้ าและการงาน
ของมาจากบ้ านของท่ าน ก็เอา ตรากตรํา ที มื อข้ าพเจ้ าทํา จึ ง
มาตั งไว้ ที นี ตรงหน้ าญาติ พี น้ อง ทรงห้ ามท่านเมื อคืนวานนี "
ทั งสองฝ่ าย ให้ เขาตั ดสิ นความ
พันธสัญญาระหว่ าง
ระหว่ างเราทังสอง
ยาโคบกับลาบัน
38 ข้ าพเจ้ าอยู่ กั บท่ านมายี สิ บปี 43 แล้ วลาบั นตอบยาโคบว่ า
แล้ ว แกะตัวเมียและแพะตัวเมีย "บุ ตรสาวเหล่ านี ก็เป็ นบุ ตรสาว
มิได้ แท้ งลูก และแกะตัวผู้ ในฝูง ของเรา เด็กเหล่ านี ก็เป็ นเด็ก
ของท่าน ข้ าพเจ้ าก็มิได้ กินเลย
ของเรา ฝูงสัตว์ท ังฝูงนี กเ็ ป็ นฝูง
39 ที สั ตว์ ร้ ายกั ดฉี กกิ นเสี ย สัตว์ของเรา ของทังสิ นทีเจ้ าเห็น
ข้ าพเจ้ าก็ มิ ได้ นํา มาให้ ท่ าน ก็เป็ นของเรา วันนี เราจะกระทํา
ข้ าพเจ้ าเองสู้ ใช้ ให้ ทีถู กขโมยไป อะไรแก่ บุตรสาวของเราหรื อแก่
ในเวลากลางวั น หรื อ กลางคื น เด็กๆทีเกิดมาจากเขา
ท่านก็หักจากข้ าพเจ้ าทังนั น
44 ฉะนั นมาเถิด บัดนี ให้ เราทํา
40 ข้ าพเจ้ าเคยเป็ นเช่ นนี เวลา พั นธสั ญญา ทั งเรากั บเจ้ า ให้
กลางวัน แดดก็เผาข้ าพเจ้ า เวลา เป็ นพยานระหว่ างเรากับเจ้ า"
กลางคื นนํา ค้ างแข็ ง ก็ ผ ลาญ 45 ฝ่ ายยาโคบก็ เ อาศิ ลาก้ อน
ข้ าพเจ้ า แล้ วข้ าพเจ้ านอนไม่ หนึ งตั งไว้ เป็ นเสาสําคัญ
หลับ
46 แล้ วยาโคบจึ ง พู ดกั บญาติ พี
41 ข้ าพเจ้ าอาศั ยอยู่ ในเรื อน น้ องว่ า "เก็บก้ อนหิ นมา" เขา
ของท่านเช่ นนี ยีสิบปี แล้ ว ข้ าพ- เก็บก้ อนหิ นมากองสุมไว้ แล้ วก็
เจ้ าได้ รั บใช้ ท่ า นสิ บสี ปี เพื อได้ กินเลี ยงกันทีกองหิ นนั น
บุ ตรสาวสองคนของท่ าน และ 47 ลาบั นจึ งตั งชื อกองหิ นนั นว่ า
รั บใช้ ท่ า นหกปี เพื อได้ ฝู ง สั ต ว์ เยการ์ สหดู ธา แต่ ยาโคบตั งชื อ
ของท่ าน ท่ านยั งได้ เปลี ยน ว่ า กาเลเอด
ค่ าจ้ างของข้ าพเจ้ าสิบครั ง
48 ลาบันกล่ าวว่ า "วันนี กองหิ น
42 ถ้ าแม้ นพระเจ้ าของบิ ดา นี จะเป็ นพยานระหว่ างเรากั บ
ข้ าพเจ้ า พระเจ้ าของอั บราฮั ม เจ้ า" เหตุ ฉะนี เขาจึ งตั งชื อว่ า
และซึ งอิ สอั คยํา เกรง ไม่ ทรง กาเลเอด
(JM) อพย EE:BI-BJ (HB) ปฐก EM:EI, EG-JI; JB:G
(HE) ปฐก EM:JE; JB:N, EH (HH) ปฐก EB:EG, JE; EK:EO; ยชว EH:EG
(HN) ปฐก EO:BO; ยชว EH:EK-EG (HO) ยชว EH:EG
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49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่ าว พวกเขา แล้ วลาบั นก็ออกเดิ น
ว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงเฝ้ าอยู่ ระ- ทางกลับไปบ้ าน
หว่ างเรากั บเจ้ า เมื อเราจากกั น
ยาโคบเผชิ ญหน้ากับเอซาว
ไป
ยาโคบก็ เดิ นทางไป
50 ถ้ าเจ้ าข่ มเหงบุ ต รสาวของ
แล้ วเหล่ าทู ตสวรรค์
เรา หรือถ้ าเจ้ าได้ ภรรยาอื นนอก ของพระเจ้ าพบเขา
จากบุตรสาวของเรา ถึงไม่ มีใคร 2 เมื อยาโคบเห็ นทู ตสวรรค์
อยู่ กับเราด้ วย จงรู้ เถิดว่ า พระ เหล่ านั นเขาจึ งว่ า "นี เป็ นกอง
เจ้ าทรงเป็ นพยานระหว่ างเรากับ ทั พของพระเจ้ า" เขาจึ งเรี ยก
เจ้ า"
สถานทีนั นว่ า มาหะนาอิม
51 ลาบั นบอกยาโคบว่ า "จงดู 3 ยาโคบส่ งผู้ สื อสารหลายคน
กองหิ นและเสาหิ นนี ที เราได้ ต ั ง ล่ วงหน้ าไปหาเอซาวพี ชายของ
ไว้ ระหว่ างเรากับเจ้ า
ตนที แผ่ นดินเสอีร์ ทีเมื องเอโดม
52 หิ นกองนี เป็ นพยาน และเสา ตั งอยู่
นั นก็เป็ นพยานว่ า เราจะไม่ ข้าม 4และสั งเขาว่ า "จงไปบอกเอกองหิ นนี ไปหาเจ้ า และเจ้ าจะไม่ ซาวนายของเราว่ า ยาโคบผู้ รั บ
ข้ ามกองหิ นนี และเสานี มาหาเรา ใช้ ของท่ านกล่ าวดั งนี `ข้ าพเจ้ า
เพื อทําอันตรายกัน
ไปอาศัยอยู่ กับลาบันจนบัดนี
53 ให้ พระเจ้ าของอั บราฮั มและ 5ข้ าพเจ้ ามีฝูงวัว ฝูงลา ฝูงแพะ
พระเจ้ าของนาโฮร์ ซึ งเป็ นพระ แกะ มีคนใช้ ชายหญิง ข้ าพเจ้ า
เจ้ าของบิ ดาของท่ านทรงตั ดสิ น ใช้ คนมาเรี ยนนายของข้ าพเจ้ า
ความระหว่ างเรา" ยาโคบก็ปฏิ- เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ รับความกรุ ณา
ญาณโดยอ้ างถึ งผู้ ที อิ ส อั ค บิ ดา ในสายตาของท่าน'"
ของตนยําเกรง
6ผู้ สื อสารนั นกลั บมาบอกยา54 แล้ วยาโคบถวายเครื องบู ชา โคบว่ า "ข้ าพเจ้ าไปพบเอซาวพี
บนถิ นเทือกเขา และเรี ยกญาติ ชายของท่านแล้ ว เขากําลังจะมา
พี น้ องของตนมารั บประทาน พบท่านด้ วย มีพวกผู้ ชายมากับ
ขนมปั ง พวกเขารั บประทาน เขาสี ร้ อยคน"
ขนมปั งและอยู่ บนถิ นเทื อกเขา 7 ยาโคบมี ความกลั วและเป็ น
ตลอดคืนวันนั น
ทุ กข์ ยิ งนั ก เขาจึ งแบ่ งคนทั ง
55 ลาบั นตื นขึ นแต่ เช้ ามื ด จุ บ หลายที มาด้ วยเขา และฝู งแพะ
หลานและบุ ตรสาว อวยพรแก่ แกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็ นสอง
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ปฐมกาล JE
หน้ า 70
พวก
ยาโคบส่ งฝู งสัตว์ให้เอซาว
8คิดว่ า "ถ้ าเอซาวมาตีพวกหนึ ง 13 คื นวั นนั นยาโคบพักอยู่ ที นั น
อีกพวกหนึ งทีเหลือจะหนีไปได้ " และคั ดเอาของทีมีอยู่ น ั นให้ เป็ น
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้า
ของกํา นั ล แก่ เ อซาวพี ชายของ
ทรงช่ วยเขาให้รอดพ้น
ตน
9ยาโคบอธิษฐานว่ า "โอ พระเจ้ า 14 คื อแพะตั วเมี ยสองร้ อย
ของอั บราฮั ม ปู่ ของข้ าพระองค์ แพะตั วผู้ ยี สิ บ แกะตั วเมี ยสอง
และพระเจ้ าของอิ สอั คบิ ดาของ ร้ อย และแกะตัวผู้ ยีสิบ
ข้ าพระองค์ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ 15 อู ฐแม่ ลู กอ่ อนสามสิ บกั บ
ผู้ ตรัสสั งข้ าพระองค์ไว้ ว่า `กลับ ลูกวัวตัวเมียสี สิบ วัวตัวผู้ สิบ ลา
ไปยั งแผ่ นดิ นและยั งญาติ พี น้ อง ตัวเมียยี สิบ และลูกลาสิบ
ของเจ้ า และเราจะกระทําการดี 16 ยาโคบมอบสิ งเหล่ านี ไว้ ใน
ความดู แลของคนใช้ แต่ ละฝู ง
แก่ เจ้ านั น'
10 ข้ าพระองค์ ไม่ ส มควรจะรั บ อยู่ ต่างหาก และสั งพวกคนใช้ ว่า
บรรดาพระกรุ ณาและความจริ ง "ล่ วงหน้ าไปก่ อนเรา และให้ หมู่
แม้ เล็กน้ อยที สุด ที พระองค์ได้ สัตว์น ี เว้ นระยะห่ างกันหน่ อย"
ทรงโปรดสํา แดงแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของ 17 ยาโคบสั งหมู่ ที ขึ นหน้ าว่ า
พระองค์ ด้ วยว่ าข้ าพระองค์ข้าม "เมื อเอซาวพี ชายของเรามาพบ
แม่ นาํ จอร์แดนนี เมื อมีแต่ ไม้ เท้ า เจ้ าและถามเจ้ าว่ า `เจ้ าเป็ นคน
และบั ดนี ข้ าพระองค์ มี ผ้ ู คนเป็ น ของใคร เจ้ าไปไหน และของที
อยู่ ข้างหน้ าเจ้ านี เป็ นของใคร'
สองพวก
11 ขอพระองค์ ทรงโปรดช่ วยข้ า 18 เจ้ าจงตอบว่ า `ของเหล่ านี
พระองค์ ให้ พ้ นจากเงื อมมื อ พี เป็ นของยาโคบผู้ รั บใช้ ของท่ าน
ชายข้ าพระองค์ คือจากเงื อมมือ เป็ นของกํา นั ล ส่ งมาให้ เอซาว
ของเอซาว เพราะข้ าพระองค์ นายของข้ าพเจ้ า และดูเถิด ยากลั วเขา เกรงว่ าเขาจะมาตี ข้ า โคบตามมาข้ างหลัง'"
19 ยาโคบสั งหมู่ ที สองและหมู่
พระองค์ ทังมารดากับลูกด้ วย
12 แต่ พระองค์ ต รั ส ไว้ แล้ วว่ า ที สาม และบรรดาผู้ ที ติ ดตาม
`เราจะกระทํา การดี แก่ เ จ้ าและ หมู่ เหล่ านั นทํา นองเดี ยวกั น
ทํา ให้ เชื อสายของเจ้ าดุ จ เม็ ด ว่ า "เมื อเจ้ าพบเอซาว จงกล่ าว
ทรายที ทะเล ซึ งจะมากมายจน แก่ เขาเช่ นเดียวกัน
20 และเสริมว่ า `ดูเถิด ยาโคบ
นับไม่ ถ้วน'"
(M) ปฐก EO:BJ; JB:J, BJ, HE; สดด NI:BN (BI) ปฐก EH:EG; โยบ O:G
(BB) สดด NM:B-E; ฮชย BI:BH (BE) ปฐก EE:BG; EO:BJ, BN
(BJ) ปฐก HJ:BB (EI) สภษ EB:BH
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หน้ า 71
ปฐมกาล JE, JJ
ผู้ รั บใช้ ของท่านกําลั งตามมาข้ าง "เจ้ าชื ออะไร" ยาโคบตอบว่ า
หลั งพวกเรา'" เพราะยาโคบคิด "ข้ าพเจ้ าชื อยาโคบ"
ว่ า "ข้ าจะระงั บความโกรธของ
ทรงเปลี ยนชื อ ยาโคบ
เอซาวได้ ด้ วยของกํานั ลที ส่ งล่ วง
มาเป็ น อิ สราเอล
หน้ าไป และภายหลั งข้ าจะเห็น 28 บุ รุ ษนั นจึ งว่ า "เขาจะไม่
หน้ าเขา บางทีเขาจะยอมรับข้ า"
เรี ยกเจ้ าว่ ายาโคบต่ อไป แต่ จะ
21 ดั งนั น ของกํานั ลต่ างๆจึ ง เรี ยกว่ า อิ สราเอล เพราะเจ้ า
ล่ วงหน้ าไปก่ อนเขา ส่ วนตัวเขา เหมื อ นเจ้ า ชายได้ สู้ กั บพระเจ้ า
คืนนั นยังค้ างอยู่ ในค่ าย
และมนุ ษย์ และได้ ชัยชนะ"
ยาโคบปลําสู ก้ บั ทู ตสวรรค์
29 ยาโคบจึ ง ถามบุ รุ ษผู้ นั นว่ า
ของพระเจ้าและชนะ
"ขอท่ านบอกข้ าพเจ้ าว่ าท่ านชื อ
22 กลางคืนนั นเอง ยาโคบก็ลุก อะไร" แต่ บุรุษนั นกล่ าวว่ า "เหตุ
ขึ น พาภรรยาทั งสอง สาวใช้ ไฉนเจ้ าจึ งถามชื อเรา" แล้ วก็
ทั งสองและบุ ตรชายสิ บเอ็ด คน อวยพรยาโคบทีนั น
ข้ ามลําธารชื อยับบอกไป
30 ยาโคบจึ งเรี ยกสถานที นั นว่ า
23 ยาโคบส่ งครอบครั วข้ ามลํา- เปนีเอล กล่ าวว่ า "เพราะข้ าพธารไป และส่ งของทั งหมดของ เจ้ าได้ เห็ น พระพั ก ตร์ พระเจ้ า
ตนข้ ามไปด้ วย
แล้ วยังมีชีวิตอยู่ "
24 ยาโคบอยู่ ทีนั นแต่ ผ้ ู เดียว มี 31 เมื อยาโคบผ่ านเปนู เอล ดวง
บุ รุ ษผู้ หนึ งมาปลํา กั บเขาจนเว- อาทิ ตย์ ขึ นแล้ วเขาเดิ นโขยก
ลารุ่ งสาง
เขยกไป
25 เมื อบุ รุ ษผู้ นั นเห็ นว่ าจะเอา 32 เหตุ ฉะนี คนอิ สราเอลจึ งไม่
ชนะยาโคบไม่ ได้ ก็ถูกต้ องทีข้ อ กินเส้ นเอ็นทีตะโพก ซึ งอยู่ ทีข้ อ
ต่ อตะโพกของยาโคบ ข้ อต่ อ ต่ อตะโพกนั นจนทุ กวันนี เพราะ
ตะโพกของยาโคบก็เคล็ด เมื อ พระองค์ ทรงถู ก ต้ องข้ อต่ อตะปลํา สู้ กันอยู่ น ั น
โพกของยาโคบตรงเส้ นเอ็ น ที
26 บุ รุ ษนั นจึ งว่ า "ปล่ อยให้ เรา ตะโพก
ไปเถิดเพราะใกล้ สว่ างแล้ ว" แต่
เอซาวคืนดีกบั ยาโคบ
ยาโคบตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ ยอม
ยาโคบเงยหน้ าขึ นดู
ให้ ท่านไป นอกจากท่ านจะอวย
และดู เถิ ด เอซาวกํา พรแก่ ข้าพเจ้ า"
ลั งมาพร้ อมกั บพวกผู้ ชายสี ร้ อย
27 บุ รุ ษผู้ นั นจึ ง ถามยาโคบว่ า คน ยาโคบจึ งแบ่ งลู กๆให้ นาง
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ปฐมกาล JJ
หน้ า 72
เลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ ท ัง เองเถิด"
สอง
10 ยาโคบตอบว่ า "มิได้ ข้ าพเจ้ า
2เขาให้ สาวใช้ ทั งสองกั บลู กอยู่ ขอร้ องท่ านเถิ ด ถ้ าข้ าพเจ้ าได้
ข้ างหน้ า ถัดมานางเลอาห์ กับลูก รั บความกรุ ณาในสายตาของ
ส่ วนนางราเชลกั บโยเซฟอยู่ ท้ าย ท่านแล้ วขอรับของกํานั ลนั นจาก
สุด
มื อข้ าพเจ้ า เพราะเหตุ ว่าข้ าพ3 ตั วเขาเองเดิ นออกหน้ าไป เจ้ าได้ เห็ น หน้ าท่ า นก็ เ หมื อ น
ก่ อน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จน เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ า และ
เข้ ามาใกล้ พีชายของเขา
ท่านได้ โปรดข้ าพเจ้ าแล้ ว
4 แต่ เอซาววิ งออกไปต้ อนรั บ 11 ข้ าพเจ้ าอ้ อนวอน ขอท่านรับ
เขา กอดและซบหน้ าลงทีคอจุ บ ของขวั ญที นํามาให้ ท่ าน เพราะ
เขา ต่ างก็ร้องไห้
พระเจ้ าทรงโปรดกรุ ณาข้ าพเจ้ า
5 เอซาวก็ เ งยหน้ าขึ นแลเห็ น และข้ าพเจ้ าก็ มี พอเพี ยงแล้ ว"
พวกผู้ หญิ งกั บลู กๆ จึ งถาม เขาอ้ อนวอนและเอซาวจึงรับไว้
ว่ า "คนที อยู่ กั บเจ้ านี คื อใคร" 12 เอซาวพูดว่ า "ให้ เราเดินทาง
ยาโคบตอบว่ า "คื อลู กๆที พระ ไปกันเถิด ให้ เราไปกันและข้ าจะ
เจ้ าโปรดประทานให้ แก่ ข้าพเจ้ า นําหน้ าเจ้ า"
ผู้ รับใช้ ของท่าน"
13 แต่ ยาโคบตอบเขาว่ า "นาย
6แล้ วสาวใช้ ทั งสองคนกั บลู กๆ ท่ านย่ อมทราบอยู่ แล้ วว่ า เด็กๆ
ก็เข้ ามาใกล้ และกราบลง
นั นอ่ อนแอ และข้ าพเจ้ ายังมีฝูง
7นางเลอาห์ กั บลู กของเขาก็เข้ า แพะแกะและโคที มี ลู ก อ่ อนยั ง
มาใกล้ และกราบลงด้ วย ภาย กินนมอยู่ ถ้ าจะต้ อนให้ เดินเกิน
หลั ง โยเซฟและนางราเชลก็ เข้ า ไปสั ก วั น หนึ งฝู ง สั ต ว์ ก ็ จ ะตาย
มาใกล้ และกราบลง
หมด
8เอซาวถามว่ า "ขบวนผู้ คน 14 ขอนายท่ านล่ วงหน้ าผู้ รั บใช้
และฝู งสั ตว์ ท ั งหมดที เราพบนี มี ของท่านไปก่ อนเถิด ข้ าพเจ้ าจะ
ความหมายอย่ างไร" ยาโคบ ตามไปช้ าๆตามกํา ลั ง ของสั ตว์
ตอบว่ า "เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ รั บ ซึ งอยู่ ข้างหน้ าข้ าพเจ้ าและตามที
ความกรุ ณาในสายตาของนาย เด็กๆทนได้ จนกว่ าข้ าพเจ้ าจะ
ข้ าพเจ้ า"
ไปพบนายท่านทีเสอีร์"
9เอซาวพู ดว่ า "น้ องเอ๋ ย ข้ ามี 15 เอซาวจึ งกล่ าวว่ า "บั ดนี ขอ
พออยู่ แล้ ว เก็บของของเจ้ าไว้ ให้ คนที มากั บเราไปกั บเจ้ าบ้ าง"
(J) ปฐก BO:E; HE:K (H) ปฐก JE:EO; HN:BH-BN (N) ปฐก HO:M; สดด BEG:J
(O) ปฐก JE:N, BJ-BK (BI) ปฐก HJ:J; E ซมอ J:BJ; BH:EH, EO, JE
(BB) ปฐก JI:HJ; อพย JJ:BM (BH) ปฐก JE:J; JK:O (BN) ปฐก JH:BB; HG:EN
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หน้ า 73
ปฐมกาล JJ, JH
ยาโคบตอบว่ า "มี ความจํา เป็ น ดีนาห์ เขาก็เอานางไปหลับนอน
อะไรหรื อ ขอให้ ข้ าพเจ้ าได้ รั บ และทําอนาจารต่ อนาง
ความกรุ ณาในสายตาของนาย 3 จิ ต ใจของเชเคมก็ ผู ก พั น อยู่
ท่านเถิด"
กั บนางสาวดี น าห์ บุ ต รสาวยา16 ในวั นนั น เอซาวก็กลั บไป โคบ และเขารั กนางพู ดจาเล้ า
ทางเสอีร์
โลมเอาใจนาง
17 ส่ วนยาโคบเดิ นทางไปถึ ง 4 เชเคมจึ ง พู ด กั บฮาโมร์ บิ ด า
สุ คคท เขาสร้ างบ้ านอยู่ ที นั น ของตนว่ า "จงขอหญิ งสาวนี ให้
และสร้ างเพิ งให้ สั ตว์ ของเขา เป็ นภรรยาข้ าพเจ้ าเถิด"
ฉะนั นจึงเรียกทีนั นว่ า สุคคท
5 ยาโคบได้ ยิ น ข่ าวว่ าผู้ นั นทํา
ยาโคบซื อที ดิน
การอนาจารกั บนางสาวดี น าห์
บุ ตรสาวของตน เวลานั นพวก
และสร้างแท่ นบู ชา
18 เมื อยาโคบเดิ นทางจากปั ด- บุ ตรชายของท่ านอยู่ กั บฝู ง
ดานอารั มก็มาถึ งเมื องเชเลมซึ ง สั ตวที ในนา ยาโคบจึ งนิ งคอย
เป็ นเมื องของเชเคมในแผ่ นดิ น จนพวกบุตรชายกลับมาบ้ าน
คานาอั น เขาตั งเต็นท์ อยู่ หน้ า 6ฮาโมร์ บิ ดาของเชเคมก็ ไปหา
ยาโคบเพื อปรึกษากับท่าน
เมืองนั น
19 ยาโคบซื อที ดิ นแปลงหนึ งที 7 เมื อพวกบุ ตรชายของยาโคบ
ตั งเต็นท์ อยู่ น ั น จากบุ ตรชาย ได้ ยิ นข่ าวนั น ก็กลั บมาจากนา
ของฮาโมร์ บิ ด าของเชเคมเป็ น ต่ า งก็ โศกเศร้ าและโกรธยิ งนั ก
เพราะเชเคมได้ กระทํา ความโง่
เงินหนึ งร้ อยเหรียญ
20 ยาโคบสร้ างแท่ นบู ช าที นั น เขลาในพวกอิ สราเอล โดยข่ ม
เรียกแท่นนั นว่ า เอลเอโลเฮอิส- ขื นบุ ตรสาวของยาโคบ ซึ งเป็ น
การไม่ สมควร
ราเอล
8ฮาโมร์ ก ็ปรึ กษากั บพวกเขาว่ า
ดีนาห์บุตรสาวคนเดียว
"จิ ตใจเชเคมบุ ตรชายของเรานี
ของยาโคบถู กข่ มขื น
ฝ่ ายดี นาห์ บุ ตรสาว ผู กพั นรั กใคร่ บุ ตรสาวของท่ าน
ของนางเลอาห์ ซึ งนาง มาก ขอหญิงนั นเป็ นภรรยาบุตร
บั งเกิ ดให้ กั บยาโคบนั นออกไป ชายของเราเถิด
9 และเชิ ญพวกท่ านจงทํา การ
เยี ยมผู้ หญิงในแผ่ นดินนั น
2เมื อเชเคมบุ ตรชายฮาโมร์ คน สมรสกั บพวกเรา ยกบุ ตรสาว
ฮีไวต์ ผ้ ู เป็ นเจ้ าเมืองเห็นนางสาว ของท่านให้ พวกเรา และรับบุตร

34

(BG) ยชว BJ:EG; วนฉ O:N (BO) ปฐก BE:K; JN:H; ยชว EH:B
(BM) ยชว EH:JE; ยน H:N (EI) ปฐก JN:G (B) ปฐก JI:EB (E) ปฐก EI:E
(H) วนฉ BH:E (N) E ซมอ BJ:EE (G) พบญ EE:EI-JI; EJ:BG; ยชว G:BN; วนฉ EI:K
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ปฐมกาล JH
หน้ า 74
สาวของเราให้ พวกท่าน
ของเราให้ แก่ พวกท่ าน และเรา
10 ท่ า นทั งหลายจะได้ อยู่ กั บ จะรั บบุ ตรสาวของพวกท่ านเป็ น
พวกเรา แผ่ นดิ นนี จะอยู่ ตรง ภรรยาของพวกเรา และเราจะ
หน้ าท่ าน จงอาศั ยเป็ นที ค้ าขาย อยู่ กั บท่ า นและจะเป็ นชนชาติ
และจงได้ สมบั ติ มากในแผ่ น เดียวกัน
ดินนี "
17 แต่ ถ้ าท่ านทั งหลายไม่ ฟั งคํา
11 เชเคมบอกบิ ด าและพวกพี เรา ไม่ เข้ าสุหนัต เราจะเอาบุตร
ชายของหญิ งนั นว่ า "จงเห็นแก่ สาวของเราไปเสีย"
ข้ าพเจ้ าเถิ ด และท่ านจะเรี ยก 18 ถ้ อยคํา ของเขาเป็ นที พอใจ
เท่าไร ข้ าพเจ้ าก็จะให้
ฮาโมร์ และเชเคมบุ ตรชายของ
12 ท่ านจะเอาเงิ น สิ น สอดและ ฮาโมร์
ของขวัญสักเท่าไรก็ตามใจ ท่าน 19 หนุ่ มคนนั นไม่ รี ร อที จะทํา
จะเรียกเท่าไร ข้ าพเจ้ าจะให้ แต่ ตาม เพราะเขามีความรักใคร่ ใน
ขอยกหญิ งนั นเป็ นภรรยาข้ าพ- บุ ตรสาวของยาโคบ เขาเป็ นคน
เจ้ า"
น่ า เคารพนั บถื อมากกว่ าใครๆ
บุ ตรชายของยาโคบ
ในครอบครัวของบิดา
20 ฮาโมร์ กั บเชเคมบุ ต รชายจึ ง
ทําการแก้แค้น
13 ฝ่ ายบุ ต รชายของยาโคบก็ ออกไปทีประตู เมือง และปรึกตอบแก่ เ ชเคมและฮาโมร์ บิ ด า ษากับชาวเมืองนั นว่ า
ของเชเคมเป็ นกลอุ บาย เพราะ 21 "คนเหล่ านี เป็ นมิ ตรกั บพวก
เหตุ เ ขาทํา อนาจารแก่ นางสาว เรา เพราะฉะนั นจงให้ เขาอาศัย
ค้ าขายในแผ่ นดินนี เพราะดูเถิด
ดีนาห์ น้องสาวนั น จึงกล่ าวว่ า
14 โดยบอกเขาว่ า "เราทําสิ งนี แผ่ นดิ น นี กว้ างขวางพอให้ เขา
ไม่ ได้ คื อยกน้ องสาวของเราให้ อยู่ ได้ ให้ เรารับบุตรสาวของเขา
แก่ คนที ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ าสุ หนั ต นั น เป็ นภรรยาพวกเราและยกบุ ตร
เพราะจะเป็ นที อั บอายขายหน้ า สาวของเราให้ เขา
22 เพี ยงแต่ เราที เป็ นชายทุ กคน
แก่ เรา
15 แต่ เราจะยอมดั งนี ถ้ าท่ าน จะยอมเข้ าสุหนัตเหมือนเขา ถ้ า
จะยอมเป็ นเหมือนพวกเรา โดย ยอมกระทํา ดั งนั น พวกนั นจะ
ให้ ผู้ ชายทุ กคนของท่ า นเข้ าสุ - อาศัยอยู่ เป็ นชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝู งสั ตว์ เลี ยงและทรั พย์ สมหนัต
16 เราจึ งจะยอมยกบุ ตรสาว บั ติ ของเขา กั บฝู งสั ตว์ ท ั งสิ น
(BE) อพย EE:BK-BG; พบญ EE:EM (BJ) ปฐก JB:G; อพย O:EM; E ซมอ BJ:EH
(BH) อพย BE:HO; ยชว N:E-M (BM) B พศด H:M
(EI) ปฐก BM:B; EJ:BI; นรธ H:B, BB; E ซมอ BN:E
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หน้ า 75
ปฐมกาล JH, JN
ของเขาก็จะเป็ นของเราด้ วยมิ ใช่ โอนและเลวี ว่ า "เจ้ าทํา ให้ เรา
หรือ ขอแต่ ให้ เรายอมกระทําดัง ลํา บากใจ โดยทํา ให้ เราเป็ นที
นั นเขาจะยอมอยู่ กับเรา"
เกลี ยดชั งแก่ คนแผ่ นดิ นนี คื อ
24 บรรดาชาวเมื องที ออกไป คนคานาอันกับคนเปริสซี เรามี
จากประตู เ มื อ งก็ เห็ นชอบด้ วย ผู้ คนน้ อยนัก เขาทังหลายจะรุม
ฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ กันมาฆ่ าเราเสีย จะทําให้ เราและ
ชายทั งปวงที ออกไปจากประตู ครอบครัวพินาศสิ น"
เมืองก็เข้ าสุหนัต
31 แต่ เขาตอบว่ า "มั นจะทํากับ
25 ครั นอยู่ มาถึ งวั นที สาม น้ องสาวเราเหมื อนหญิ งแพศยา
เมื อคนเหล่ านั นกํา ลั ง เจ็ บอยู่ ได้ หรือ"
บุ ตรชายสองคนของยาโคบชื อ
พระเจ้าทรงเรี ยกยาโคบ
สิเมโอนและเลวี เป็ นพี ชายนาง
ให้กลับไปยังเบธเอล
สาวดี นาห์ ก็ถื อดาบเข้ าไปใน
พระเจ้ าตรั ส แก่ ยาโคบ
เมืองด้ วยใจกล้ าหาญฆ่ าผู้ ชายใน
ว่ า "จงลุ กขึ นแล้ วขึ น
เมืองนั นเสียสิ น
ไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ ทีนั น
26 เขาฆ่ าฮาโมร์ และเชเคมบุ ตร ทํา แท่ นที นั นบู ชาพระเจ้ าผู้ สํา ชายเสียด้ วยคมดาบ และพานาง แดงพระองค์ แก่ เ จ้ าเมื อเจ้ า หนี
สาวดีนาห์ ออกจากบ้ านเชเคมไป ไปจากหน้ าเอซาวพี ชายของเจ้ า"
เสีย
2ดั งนั น ยาโคบจึ งบอกครอบ
27 พวกบุ ตรชายของยาโคบเข้ า ครัวของตน และคนทังปวงทีอยู่
ไปตามบ้ านคนตาย และปล้ น ด้ วยกั นว่ า "จงทิ งพระต่ างด้ าว
เมื องนั น เพราะคนเหล่ านั นได้ ที อยู่ ท่ า มกลางเจ้ าเสี ยให้ หมด
ทําอนาจารต่ อน้ องสาวของเขา
ชํา ระตั ว และเปลี ยนเครื องนุ่ ง
28 เขาริบเอาฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูง ห่ ม
ลา และข้ าวของทั งปวงในเมื อง 3และให้ พวกเราลุ ก ขึ นแล้ วขึ น
และในนาไป
ไปยังเบธเอล ทีนั นข้ าจะทําแท่น
29 เอาทรัพย์สมบัติ ท ั งหมดของ บูชาแด่ พระเจ้ า ผู้ ทรงตอบข้ าใน
เขาไป และจั บบุ ตรภรรยาของ วั นที ข้ ามี ความทุ กข์ใจ และทรง
คนเหล่ านั นไปเป็ นเชลย และริบ อยู่ กับข้ าในทางทีข้ าไปนั น"
ของในบ้ านไปเสียทังสิ น
4 คนทั งหลายเอาพระต่ า งด้ าว
ยาโคบลําบากใจ
ทังหมดทีมีอยู่ กับตุ้ มหู ทีหู ของ
30 ฝ่ ายยาโคบจึ ง พู ด กั บสิ เ ม- เขามาให้ ยาโคบ ยาโคบก็ซ่อนไว้

35

(EH) ปฐก EJ:BI, BO (EN) ปฐก EM:JJ-JH; HE:EH; HM:N-G (EK) ปฐก HM:N-K
(JI) ปฐก HK:EK-EG; HM:K (B) ปฐก EG:HJ; EO:BJ, BM (E) ปฐก BO:BM; JB:BM, JI
(J) ปฐก EO:BN, EI; JB:J, HE (H) ยชว EH:EK; วนฉ M:K
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ปฐมกาล JN
หน้ า 76
ใต้ ต้นโอ๊กทีอยู่ ใกล้ เมืองเชเคม
11 พระเจ้ าตรั สแก่ เขาว่ า "เรา
5พวกเขาก็ยกเดิ นไป เมื อง เป็ นพระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิW
ต่ างๆที อยู่ ร อบข้ างต่ างมี ความ เจ้ าจงเกิดผู้ คนทวีมากขึ น ประเกรงกลัวพระเจ้ า ชาวเมืองจึ งมิ ชาชาติหนึ งและหลายประชาชาติ
ได้ ไล่ ตามบรรดาบุ ต รชายของ จะเกิ ดมาจากเจ้ า กษั ตริย์หลาย
ยาโคบ
องค์ จ ะออกมาจากบั นเอวของ
6ดั งนั น ยาโคบมาถึ งตํา บลลู ส เจ้ า
คื อเบธเอล ซึ งอยู่ ในแผ่ นดิ น 12 แผ่ นดิ นที เราให้ แก่ อั บราฮั ม
คานาอัน ทังตัวเขาและทุ กคนที และอิ สอั ค แล้ วเราจะให้ แก่ เ จ้ า
อยู่ กับเขา
และเราจะให้ แผ่ น ดิ นนี แก่ เชื อ
7ที นั นยาโคบสร้ า งแท่ นบู ชาไว้ สายของเจ้ าทีมาภายหลังเจ้ า"
และเรี ยกตํา บลนั นว่ าเอลเบธ- 13 พระเจ้ าเสด็ จขึ นไปจากยาเอล เหตุ ว่ าที นั นพระเจ้ าทรง โคบ ณ ทีทีพระองค์ตรัสแก่ เขา
สําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบ เมื อ 14 ยาโคบก็ ปั ก เสาสํา คั ญไว้ ที
ครั งยาโคบหนีไปจากหน้ าพี ชาย
นั นที พระองค์ ตรั สแก่ ตน เป็ น
8 ฝ่ ายพี เลี ยงของนางเรเบคาร์ เสาหิ น เขาก็เอาเครื องดื มบู ชา
ชื อเดโบราห์ ก็ถึ งแก่ ความตาย เทลงบนเสา และเทนํา มันบนนั น
เขาฝั งศพไว้ ใต้ ต้ นโอ๊ ก ใต้ เบธ- 15 ยาโคบเรี ยกตํา บลที พระเจ้ า
เอล เขาเรียกต้ นไม้ น ั นว่ า อัล- ตรัสแก่ ตนว่ า เบธเอล
โลนบาคูท
นางราเชลเสียชี วิต
พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบ
ตอนคลอดเบนยามิน
และตรัสถึงพันธสัญญา
16 เขาทั งหลายไปจากเบธเอล
กับอับราฮัมอี ก
ใกล้ จะถึงเอฟราธาห์ นางราเชล
9เมื อยาโคบออกจากปั ดดาน- จะคลอดบุตรก็เจ็บครรภ์นัก
อารั ม พระเจ้ าก็ ท รงสํา แดงพระ 17 ต่ อมา ขณะที นางเจ็บครรภ์
องค์ แก่ ยาโคบอี ก และทรงอวย นั ก หญิ งผดุ งครรภ์ บอกนางว่ า
"อย่ ากลัว ท่านจะได้ บุตรชายคน
พรเขา
10 พระเจ้ าตรัสแก่ เขาว่ า "เจ้ ามี นี ด้วย"
เมื อชี วิ ตใกล้ ดั บ
ชื อว่ ายาโคบ เขาจะไม่ เรี ยกเจ้ า 18 อยู่ มา
ว่ ายาโคบต่ อไป แต่ จะมี ชื อว่ า (เพราะนางถึ งแก่ ความตาย)
อิ สราเอล" ดั งนั นพระองค์ จึ ง นางเรี ยกบุ ตรนั นว่ า เบนโอนี
แต่ บิดาเรียกเขาว่ า เบนยามิน
เรียกเขาว่ า อิสราเอล
(N) อพย BN:BK (K) ปฐก EO:BM, EE (G) ปฐก EO:BJ (O) ปฐก EH:NM (M) ปฐก JE:EM
(BI) ปฐก BG:N (BB) ปฐก M:B, G (BE) ปฐก BE:G; BJ:BN (BJ) ปฐก BG:EE; BO:JJ
(BH) ปฐก EO:BO-BM (BN) ปฐก EO:BM (BG) ปฐก JI:EH
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19 นางราเชลก็ส ิ นชี วิ ต เขาฝั ง บิ ดาของตนที มั มเร คื อที เมื อง
ศพไว้ ริ มทางที จะไปบ้ านเอฟ- อารบา คือเฮโบรน ทีอับราฮัม
ราธาห์ ซึ งคือเบธเลเฮม
และอิสอัคเคยอาศัยก่ อน
20 ยาโคบเอาเสาหิ นปั กไว้ ณ ที 28 อิ ส อั ค มี อ ายุ ห นึ งร้ อยแปด
ฝังศพซึ งเป็ นเสาหิ น ณ ทีฝังศพ สิบปี
นางราเชลจนทุ กวันนี
29 อิ สอั คก็ส ิ นลมหายใจ ท่ าน
21 อิ สราเอลก็ยกเดิ น ต่ อไปอี ก ชราและแก่ หง่ อ มมากเมื อสิ น
ไปตั งเต็นท์ อยู่ เลยหอคอยแห่ ง ชี วิต และไปอยู่ ร่ วมบรรพบุ รุ ษ
เอเดอร์
ของท่าน เอซาวและยาโคบบุตร
22 อยู่ มาเมื ออิ สราเอลอาศัยอยู่ ชายของตนก็นาํ ท่านไปฝังเสีย
ที แผ่ นดิ นนั น รู เบนไปนอนกั บ
พงศ์พนั ธุ ข์ องเอซาว
นางบิลฮาห์ ภรรยาน้ อยของบิดา
(คือเอโดม)
อิ สราเอลก็ได้ ยินเรื องนี ฝ่ าย
ต่ อไปนี เป็ นพงศ์ พั นธุ์
บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
ของเอซาวคือเอโดม
บุ ตรชายสิบสองคน
2เอซาวได้ หญิ ง คนคานาอั น มา
ของยาโคบ
เป็ นภรรยา คื ออาดาห์ บุตรสาว
23 บุ ต รชายของนางเลอาห์ ชื อ เอโลนคนฮิ ตไทต์ และโอโฮลี รู เบน เป็ นบุ ตรหั วปี ของยาโคบ บามาห์ บุ ตรสาวอานาห์ ผ้ ู เป็ น
สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ บุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต์
3กั บบาเสมั ท บุ ตรสาวอิ ชมาและเศบูลุน
24 บุ ต รชายของนางราเชลชื อ เอลเป็ นน้ องสาวของเนบาโยท
4ฝ่ ายนางอาดาห์ คลอดบุ ตรให้
โยเซฟ และเบนยามิน
25 บุ ตรชายของนางบิ ลฮาห์ เอซาวชื อเอลี ฟั ส นางบาเสมั ท
สาวใช้ ของนางราเชลชื อ ดาน คลอดบุตรชื อเรอูเอล
5 และนางโอโฮลี บามาห์ คลอด
และนัฟทาลี
26 บุ ตรชายของนางศิ ลปาห์ บุตรชื อเยอูช ยาลาม และโคราห์
สาวใช้ ของนางเลอาห์ ชื อ กาด คนเหล่ านี เป็ นบุ ตรชายของเอและอาเชอร์ คนเหล่ านี เป็ นบุตร ซาวทีเกิดในแผ่ นดินคานาอัน
ชายของยาโคบ ซึ งเกิ ดที ปั ด- 6เอซาวพาภรรยาบุ ตรชายหญิ ง
ดานอารัม
และคนทั งปวงในครอบครั วของ
ตน กั บฝู งสั ตว์ บรรดาสั ตว์ ใช้
อิ สอัคเสียชี วิต
27 ฝ่ ายยาโคบกลั บมาหาอิ สอั ค งาน และทรัพย์สิ งของทังหมดที

36

(BM) ปฐก HO:G (EI) B ซมอ BI:E (EB) มคา H:O (EE) ปฐก HM:H (EJ) ปฐก EM:JB
(EG) ปฐก BJ:BO; BO:B; EJ:BM; ยชว BH:BN (EM) ปฐก BN:BN; EN:O-M; HM:JB, JJ
(B) ปฐก EN:JI (E) ปฐก EK:JH; EO:M; E พกษ G:K (J) ปฐก EO:M (H) B พศด B:JN
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ได้ มาในแผ่ นดิ นคานาอั น หั น สาวศิ เบโอน นางคลอดบุ ตรให้
จากหน้ ายาโคบน้ องชายไปที เอซาวชื อเยอูช ยาลาม และโคเมืองอื น
ราห์
7 เพราะทรั พย์ สมบั ติ ของทั ง 15 ต่ อไปนี เป็ นเจ้ านายในบรรสองมี มาก จะอยู่ ด้ วยกั นมิ ได้ ดาบุ ตรชายของเอซาว บรรดา
ดิ นแดนที เขาอาศั ยนั นไม่ พอให้ บุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหั ว
เขาเลี ยงฝูงสัตว์
ปี ของเอซาว คื อเจ้ านายเทมาน
8เอซาวจึ งไปอยู่ ในถิ นเทือกเขา เจ้ านายโอมาร์ เจ้ านายเศโฟ เจ้ า
เสอีร์ เอซาวคือเอโดม
นายเคนัส
9ต่ อไปนี เป็ นพงศ์ พั นธุ์ ของเอ- 16 เจ้ านายโคราห์ เจ้ านายกาซาว บิ ดาคนเอโดม ชาวเมื อง ทาม เจ้ านายอามาเลข คนเหล่ า
เทือกเขาเสอีร์
นี เป็ นเจ้ านายของเอลี ฟั ส ใน
10 ชื อบุ ตรชายของเอซาว คื อ แผ่ นดินเอโดม พวกเขาเป็ นลู ก
เอลี ฟั ส บุ ตรชายนางอาดาห์ หลานของนางอาดาห์
ภรรยาเอซาว เรอู เอลบุ ตรชาย 17 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของเรนางบาเสมัท ภรรยาเอซาว
อู เอลผู้ เป็ นบุ ต รชายของเอซาว
11 ฝ่ ายบุ ตรชายของเอลี ฟั สชื อ คื อเจ้ านายนาหาท เจ้ านายเศเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม ราห์ เจ้ านายชั มมาห์ และเจ้ านาย
และเคนัส
มิ สซาห์ คนเหล่ านี เป็ นเจ้ านาย
12 ทิ ม นาเป็ นภรรยาน้ อยของ ของเรอู เ อลในแผ่ นดิ น เอโดม
เอลี ฟั สบุ ตรชายเอซาว นาง พวกเขาเป็ นลู ก หลานของนาง
คลอดบุ ตรให้ เอลี ฟั สชื ออามา- บาเสมัทภรรยาของเอซาว
เลข คนเหล่ านี เป็ นบุตรชายของ 18 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของ
อาดาห์ ภรรยาเอซาว
นางโอโฮลี บามาห์ ภรรยาของ
13 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของเร- เอซาว คือเจ้ านายเยอูช เจ้ านาย
อูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชั ม- ยาลาม และเจ้ านายโคราห์ คน
มาห์ และมิ สซาห์ คนเหล่ านี เหล่ านี เป็ นเจ้ านายเกิ ดจากนาง
เป็ นบุตรชายของบาเสมั ทภรรยา โอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวของอาของเอซาว
นาห์ ภรรยาเอซาว
14 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายภรรยา 19 คนเหล่ า นี เป็ นบุ ตรชายของ
ของเอซาว คือนางโอโฮลีบามาห์ เอซาวคื อเอโดมและคนเหล่ านี
บุ ตรสาวของอานาห์ ผ้ ู เป็ นบุ ตร เป็ นเจ้ านายของเขา
(G) ปฐก BJ:K, BB; BG:O; EO:H; ฮบ BB:M
(O) ปฐก JE:J; JK:B, BM; พบญ E:N (BI) B พศด B:JN
(BE) อพย BG:O-BK; กดว EH:EI; พบญ EN:BG-BM; B ซมอ BN:E-J
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เชื อสายของเสอี ร ์
โชบาล เจ้ านายศิเบโอน เจ้ านาย
อานาห์
ในแผ่ นดินเอโดม
20 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของเส- 30 เจ้ านายดี โชน เจ้ านายเออี ร์ คนโฮรี ชาวแผ่ นดิ นนั นคื อ เซอร์ เจ้ านายดีชาน คนเหล่ านี
เป็ นเจ้ านายของคนโฮรีตามพวก
โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์
21 ดีโชน เอเซอร์และดีชาน คน เจ้ านายของเขาในแผ่ นดินเสอีร์
กษัตริ ยแ์ ห่ ง
เหล่ า นี เป็ นเจ้ านายของคนโฮรี
แผ่ นดินเอโดม
ผู้ เป็ นบุ ตรของเสอี ร์ ในแผ่ นดิ น
เอโดม
31 ต่ อไปนี เป็ นกษั ตริ ย์ ที ครอบ
22 บุ ต รชายโลทานชื อโฮรี และ ครองในแผ่ นดิ นเอโดม ก่ อนที
เฮมาม และน้ องสาวของโลทาน คนอิ สราเอลมี กษั ตริ ย์ ครอบ
ชื อทิมนา
ครอง
23 ต่ อ ไปนี เป็ นบุ ตรของโชบาล 32 เบลาบุ ต รชายเบโอร์ ค รอบ
คื ออั ลวาน มานาฮาท เอบาล ครองในเอโดม เมื องหลวงของ
เซโฟ และโอนัม
ท่านชื อดินฮาบาห์
24 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรของศิ เ บ- 33 เมื อเบลาสิ นพระชนม์ แล้ ว
โอนคืออัยยาห์ และอานาห์ อา- โยบั บบุ ตรชายเศ-ราห์ ชาวเมื อง
นาห์ น ั นเป็ นผู้ ที ได้ พบฝู งล่ อใน โบสราห์ ข ึ นครอบครองแทน
ถิ นทุ รกั นดาร เมื อเลี ยงฝู งลา 34 เมื อโยบั บสิ นพระชนม์ แล้ ว
ของศิเบโอนบิดาของเขา
หุ ชามชาวแผ่ นดิ น ของคนเท25 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรของอานาห์ มานขึ นครอบครองแทน
คื อดี โชน และโอโฮลี บามาห์ ผ้ ู 35 เมื อหุ ชามสิ นพระชนม์ แล้ ว
เป็ นบุตรสาวของอานาห์
ฮาดั ด บุ ต รชายของเบดั ด ผู้ รบ
26 ต่ อ ไปนี เป็ นบุ ต รของดี โชน ชนะคนมี เดี ยนในทุ่ งแห่ งโมอั บ
คื อเฮมดาน เอชบาน อิ ธราน ขึ นครอบครองแทน เมืองหลวง
และเคราน
ของท่านชื ออาวีท
27 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรของเอเซอร์ 36 เมื อฮาดั ด สิ นพระชนม์ แล้ ว
คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน
สั ม ลาห์ ช าวเมื องมั สเรคาห์ ข ึ น
28 ต่ อ ไปนี เป็ นบุ ต รของดี ชาน ครอบครองแทน
คืออูศและอารัน
37 เมื อสัมลาห์ ส ิ นพระชนม์แล้ ว
29 ต่ อ ไปนี เป็ นเจ้ านายของคน ซาอู ลชาวเมื องเรโหโบท อยู่ ที
โฮรี คือเจ้ านายโลทาน เจ้ านาย แม่ นาํ ขึ นครอบครองแทน
(EI) ปฐก BH:K; พบญ E:BE, EE; B พศด B:JO-HE
(EH) ลนต BM:BM (EO) โยบ B:B
(JB) ปฐก BG:K, BK; JN:BB; B พศด B:HJ (JG) ปฐก BI:BB
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38 เมื อซาอู ลสิ นพระชนม์ แล้ ว ของยาโคบ เมื อโยเซฟอายุ ได้
บาอั ลฮานั นบุ ตรชายอั คโบร์ ข ึ น สิบเจ็ดปี ไปเลี ยงสัตว์อยู่ กับพวก
ครอบครองแทน
พี ชาย เด็กหนุ่ มนั นอยู่ กั บบุ ตร
39 เมื อบาอั ลฮานั นบุ ตรชาย ชายของนางบิ ลฮาห์ และกั บบุ ตร
อัคโบร์ส ิ นพระชนม์แล้ ว ฮาดาร์ ชายของนางศิ ล ปาห์ ภรรยาบิ ดา
ขึ นครอบครองแทน เมืองหลวง ของตน โยเซฟเอาความผิดของ
ของท่านชื อปาอู และมเหสี ของ พี ชายมาเล่ าให้ บิดาฟั ง
ท่ านมี พระนามว่ า เมเหทาเบล 3 ฝ่ ายอิ ส ราเอลรั ก โยเซฟมาก
ธิ ดาของมัทเรด ธิ ดาของเมซา- กว่ าบุตรทังหมดของท่าน เพราะ
หั บ
โยเซฟเป็ นบุตรชายที เกิ ดมาเมื อ
40 ต่ อ ไปนี เป็ นชื อเจ้ านายของ บิ ดาแก่ แล้ ว บิ ดาทํา เสื อยาว
เอซาว ตามครอบครั ว ตามที หลากสีให้ แก่ โยเซฟ
ตามชื อ คื อเจ้ านายทิมนา เจ้ า 4เมื อพวกพี ชายเห็ นว่ าบิ ด ารั ก
นายอัลวาห์ เจ้ านายเยเธท
โยเซฟมากกว่ าบรรดาพี ชาย ก็
41 เจ้ านายโอโฮลี บามาห์ เจ้ า ชั งโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ ได้
นายเอลาห์ เจ้ านายปิ โนน
5คราวหนึ งโยเซฟฝั น แล้ วเล่ า
42 เจ้ านายเคนั ส เจ้ านายเท- ให้ พวกพี ชายฟั ง พวกพี ชายยิ ง
มาน เจ้ านายมิบซาร์
ชั งโยเซฟมากขึ น
43 เจ้ านายมั กดี เอล และเจ้ า 6โยเซฟเล่ าว่ า "ฟั งความฝั นซึ ง
นายอิ ราม คนเหล่ านี เป็ นเจ้ า ข้ าพเจ้ าฝันเห็นซิ
นายของเอโดม คื อเอซาวบิ ดา 7ดู เถิ ด พวกเรากํา ลั งมั ดฟ่ อน
ของคนเอโดม ตามที อยู่ ของ ข้ าวอยู่ ในนา ทันใดนั น ฟ่ อน
ท่ าน ในแผ่ นดิ นที เป็ นกรรม ข้ าวของข้ าพเจ้ าตั งขึ นยื น ตรง
สิทธิW ของท่าน
และดูเถิด ฟ่ อนข้ าวของพวกพี ๆ
เรื องของโยเซฟ
มาแวดล้ อมกราบไหว้ ฟ่ อนข้ าว
ของข้ าพเจ้ า"
ผู ท้ ี พระเจ้า
8 พวกพี ชายจึ งถามโยเซฟว่ า
ทรงเลือกไว้
ฝ่ ายยาโคบมาอยู่ ใน "เจ้ าจะปกครองเรากระนั นหรื อ
ดิ นแดนที บิ ดาขอ ง เจ้ าจะมี อาํ นาจครอบครองเรา
ท่ า นเคยอาศั ยเป็ นคนต่ างด้ าว หรื อ" พวกพี ชายก็ยิ งชั งโยเซฟ
มากขึ นอี กเพราะความฝัน และ
นั นคือ แผ่ นดินคานาอัน
2ต่ อไปนี เป็ นประวั ติ พงศ์ พั นธุ์ เพราะคําของเขา

37

(JM) B พศด B:NI (HI) B พศด B:NB (B) ปฐก BG:O; EJ:H; EO:H; JK:G; ฮบ BB:M
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9ต่ อมาโยเซฟก็ฝันอีก จึงเล่ าให้ ว่ า "เจ้ าหาอะไร"
พวกพี ชายฟั งว่ า "ดูเถิด ข้ าพ- 16 โยเซฟตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าหาพี
เจ้ าฝันอีกครั งหนึ ง เห็นดวงอา- ชายของข้ าพเจ้ า โปรดบอก
ทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวสิ บเอ็ด ข้ าพเจ้ าทีว่า เขาเลี ยงสั ตว์ อยู่ ที
ดวงกําลังกราบไหว้ ข้าพเจ้ า"
ไหน"
10 เมื อเล่ า ให้ บิ ด าและพวกพี 17 คนนั นตอบว่ า "เขาไปแล้ ว
ชายฟั ง บิดาก็ว่ากล่ าวโยเซฟว่ า เพราะเราได้ ยินเขาพูดกันว่ า `ให้
"ความฝั น ที เจ้ าได้ ฝั น เห็ น นั น เราไปเมืองโดธานกันเถิด'" โยหมายความว่ าอะไร เรากับมาร- เซฟตามไปพบพวกพี ชายทีเมือง
ดาและพวกพี ชายของเจ้ า จะมา โดธาน
ซบหน้ าลงถึ ง ดิ น กราบไหว้ เจ้ า 18 เมื อพวกพี ชายเห็ น โยเซฟ
กระนั นหรือ"
แต่ ไกลยั งมาไม่ ถึ ง เขาก็พากั น
11 พวกพี ชายอิจฉาโยเซฟ บิดา คิดปองร้ ายจะฆ่ าเสีย
ก็นิ งตรองเรื องนี อยู่ แต่ ในใจ
19 เขาพูดกันว่ า "ดูเถิด เจ้ าช่ าง
พวกพี ชาย
ฝันมานี แล้ ว
20 ฉะนั น มาเถิด บัดนี ให้ พวก
ขายโยเซฟให้เป็ นทาส
12 ฝ่ ายพวกพี ชายพากั นไป เราฆ่ ามันเสีย แล้ วทิงลงไว้ ในบ่ อ
เลี ยงแพะแกะของบิ ด าที เมื อ ง บ่ อหนึ ง เราจะว่ า `สัตว์ร้ายกัด
กินมันเสีย' แล้ วเราจะดูว่าความ
เชเคม
13 อิ สราเอลจึ งพู ดกั บโยเซฟว่ า ฝันนั นจะเป็ นจริงได้ อย่ างไร"
"พี ชายของเจ้ าเลี ยงแพะแกะ 21 ฝ่ ายรู เบนพอได้ ยินดั งนั น ก็
อยู่ ทีเมืองเชเคมมิใช่ หรือ มาพ่ อ อยากช่ วยโยเซฟให้ พ้ นมื อ พวก
จะใช้ เจ้ าไปหาพี ชาย" โยเซฟ พี ชายจึ งพู ดว่ า "เราอย่ าฆ่ ามั น
เลย"
ตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าพร้ อมแล้ ว"
14 บิ ดาจึงพูดกั บเขาว่ า "เราขอ 22 รูเบนเตือนเขาว่ า "อย่ าทําให้
ร้ องเจ้ าให้ ไปดูพีชายของเจ้ าและ โลหิ ตไหล จงทิ งมั นในบ่ อนี ใน
ฝูงสัตว์ซิว่า สบายดีหรือไม่ แล้ ว ถิ นทุ รกันดาร อย่ าแตะต้ องน้ อง
กลั บมาบอกพ่ อ" บิ ดาใช้ เขาไป เลย" ทังนี เพื อจะช่ วยน้ องให้ พ้น
จากที ราบเฮโบรน เขาก็มายั ง มื อเขา แล้ วจะได้ ส่ งกลั บไปยั ง
บิดา
เมืองเชเคม
15 ดูเถิด ชายคนหนึ งพบโยเซฟ 23 ต่ อมา ครั นโยเซฟมาถึงพวก
เดิ นไปเดิ นมาในท้ องนาจึ งถาม พี ชาย เขาก็จั บโยเซฟถอดเสื อ
(M) ปฐก HK:EM (BI) ปฐก EG:EM (BB) ดนล G:EO (BE) ปฐก JJ:BO (BH) ปฐก BJ:BO
(BK) พซม B:G (BG) E พกษ K:BJ (BO) B ซมอ BM:B; สดด JB:BJ; JG:BE, JE
(EI) สภษ B:BB (EB) ปฐก HE:EE (EJ) มธ EG:EO
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ออกเสี ย คื อเสื อยาวหลากสี ที มา และฆ่ าลูกแพะผู้ ตัวหนึ ง จุ่ ม
สวมอยู่
เสื อของโยเซฟลงในเลือด
24 แล้ วเอาโยเซฟไปทิ งลงใน 32 แล้ วก็ส่ งเสื อยาวหลากสี น ั น
บ่ อ บ่ อนั นว่ างเปล่ าไม่ มีนาํ
ไปยังบิดา บอกว่ า "พวกเราได้
25 ขณะที นั งรั บประทานอยู่ เขา พบเสื อตั วนี ขอพ่ อจงพิ จารณา
เงยหน้ าขึ น ดู เถิ ด เห็นหมู่ คน ดูว่าใช่ เสื อลูกของพ่ อหรือไม่ "
อิ ช มาเอลมาจากเมื อ งกิ เ ลอาด 33 บิ ดารู้ จั กแล้ วร้ องว่ า "นี เป็ น
มี ฝู งอู ฐบรรทุ กยางไม้ พิ มเสน เสื อลู กเรา สั ตว์ ร้ ายกั ดกิ นเขา
และมดยอบ เดิ นทางลงไปยั ง เสียแล้ ว โยเซฟย่ อยยั บเสียแล้ ว
อียิปต์
เป็ นแน่ "
26 ยู ดาห์ จึ งพู ดกั บพี น้ องว่ า 34 ยาโคบก็ ฉี กเสื อผ้ าเอาผ้ า
"หากเราฆ่ าน้ องและซ่ อนโลหิ ต กระสอบคาดเอว ไว้ ทุกข์ให้ บุตร
ไว้ จะมีประโยชน์อันใดเล่ า
ชายหลายวัน
27 มาเถิ ด ให้ เราขายน้ องแก่ 35 ฝ่ ายบุ ตรชายหญิ งทั งหมดก็
พวกอิ ชมาเอลโดยไม่ แตะต้ อง พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ ท่าน
เขา เพราะเขาก็เป็ นน้ องและ ไม่ ยอมรั บการปลอบโยนกล่ า ว
เป็ นเลื อ ดเนื อของเราเหมื อ น ว่ า "เราจะโศกเศร้ าถึ งลูกเราจน
กัน" พี น้ องทังปวงก็พอใจ
กว่ าเราจะตามลงไปยั งหลุ ม ฝั ง
โยเซฟถู กนําไปยังอี ยิปต์
ศพ" บิ ดาของเขาร้ องไห้ คิ ดถึ ง
28 ขณะนั นพวกพ่ อ ค้ าชาวมี - เขาดังนี
เดียนกําลังผ่ านมา พวกพี ชายก็ 36 แล้ วคนมี เดี ยนก็ ขายโยเซฟ
ฉุ ดโยเซฟขึ นจากบ่ อ ขายให้ แก่ ในอี ยิ ปต์ ไ ว้ กั บโปทิ ฟาร์ ข้ าราช
คนอิ ชมาเอลเป็ นเงิ นยี สิ บ สํา นั กของฟาโรห์ ผู้ บั ญชาการ
เหรียญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟ ทหารรักษาพระองค์
ความบาปของยู ดาห์
ไปยังอียิปต์
29 ฝ่ ายรู เบนเมื อกลั บมาถึ งบ่ อ
นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์
นั น และดูเถิด โยเซฟมิได้ อยู่ ใน
ของพระเยซู คริ สต์
บ่ อนั น จึงฉีกเสื อผ้ าของตน
ต่ อมา ครั งนั นยูดาห์
30 แล้ วกลั บไปหาพวกน้ องบอก
ลงไปจากพวกพี น้ อง
ว่ า "เด็กนั นหายไปเสียแล้ ว แล้ ว ไปอาศั ยอยู่ กั บคนอดุ ลลามคน
ข้ าพเจ้ าจะไปทีไหนเล่ า"
หนึ งชื อฮีราห์
31 พวกเขาก็เอาเสื อของโยเซฟ 2 ยู ดาห์ เห็ นบุ ตรสาวของคน
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คานาอันคนหนึ งทีนั น บิดาหญิง ชายของเราจะโต" ยู ดาห์ กลัวว่ า
นั นชื อชู วา จึ งแต่ งงานกั บหญิ ง เขาจะตายเสียเหมือนพี ชาย นาง
นั นและเข้ าไปหานาง
ทามาร์ จึ ง ไปอาศั ย อยู่ ในบ้ าน
3หญิ งนั นก็ต ั งครรภ์ คลอดบุ ตร บิดา
ชาย บิดาจึงตั งชื อว่ า เอร์
12 อยู่ มาภรรยาของยู ดาห์ ผู้
4 หญิ ง นั นก็ ต ั งครรภ์ อี กคลอด เป็ นบุ ตรสาวชู วาก็ตาย เมื อยู บุตรชาย ตั งชื อว่ า โอนัน
ดาห์ ค่ อยบรรเทาความโศก จึ ง
5 นางตั งครรภ์ อี กคลอดบุ ตร ขึ นไปหาคนตั ดขนแกะของตนที
ชาย ตั งชื อว่ า เช-ลาห์ นางอยู่ ที บ้ านทิมนาท กับเพื อนชื อฮีราห์
เคซิบเมื อนางให้ กาํ เนิดเขา
เป็ นคนอดุลลาม
6ยู ดาห์ ก ็ได้ หาหญิ งคนหนึ งชื อ 13 มี ค นมาบอกนางทามาร์ ว่ า
ทามาร์ ให้ เป็ นภรรยาเอร์บุตรหั ว "ดู เถิ ด พ่ อสามี ของเจ้ าไปบ้ าน
ปี ของตน
ทิมนาทจะตัดขนแกะ"
7 เอร์ บุ ต รหั วปี ของยู ด าห์ เป็ น 14 นางจึ งผลั ดเสื อสํา หรั บหญิ ง
คนชั วในสายพระเนตรของพระ ม่ ายออกเสี ย เอาผ้ าคลุ มหน้ า
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึ งทรง ห่ มตัวไว้ ไปนั งอยู่ ทีสถานที กลาง
ประหารเขาเสีย
แจ้ ง ริมทางทีจะไปบ้ านทิมนาท
8ยูดาห์ จึงบอกโอนันว่ า "เข้ าไป ด้ วยนางเห็ นว่ า เช-ลาห์ โตขึ น
หาภรรยาพี ชายของเจ้ าเถิด และ แล้ ว แต่ นางยั งมิ ได้ เป็ นภรรยา
แต่ งงานกั บนาง เพื อจะได้ สื บ ของเขา
เชื อสายพี ชายไว้ "
15 เมื อยู ด าห์ เ ห็ น นางก็ คิ ด ว่ า
9โอนั นรู้ ว่ าเชื อสายจะไม่ ได้ นั บ เป็ นหญิ งโสเภณี เพราะนางได้
เป็ นของตน ต่ อมาเมื อเขาเข้ า เอาผ้ าคลุมหน้ าไว้
ไปหาภรรยาของพี ชาย จึงทําให้ 16 ยู ดาห์ จึ งได้ เข้ าไปพู ดกั บ
นํา กามตกดิ นเสี ยด้ วยเกรงว่ าจะ หญิงริ มทางนั นว่ า "มาเถิด ให้
สืบเชื อสายให้ แก่ พีชาย
เราเข้ านอนด้ วย" (เพราะไม่
10 สิ งที โอนั นกระทํานั นไม่ เป็ น ทราบว่ า นางเป็ นสะใภ้ ของตน)
ที พอพระทัยพระเยโฮวาห์ พระ นางจึ งว่ า "ท่ านจะให้ อะไรสํา องค์จึงทรงประหารชี วิตเขาเสีย
หรับการทีเข้ าหาข้ าพเจ้ า"
11 ยู ดาห์ จึ งบอกทามาร์ บุ ตร 17 ยู ดาห์ ตอบว่ า "เราจะส่ งลู ก
สะใภ้ ว่า "กลั บไปเป็ นหญิ งม่ าย แพะจากฝู ง มาให้ เจ้ าตั วหนึ ง"
ที บ้ านบิ ดาจนกว่ าเช-ลาห์ บุ ตร นางก็ถามว่ า "ท่านจะให้ ของมัด
(J) ปฐก HK:BE (N) กดว EK:EI (K) ปฐก EB:EB (G) ปฐก HK:BE (O) พบญ EN:N-K
(M) พบญ EN:K (BI) ปฐก HK:BE; กดว EK:BM (BB) ลนต EE:BJ (BE) E ซมอ BJ:JM
(BJ) ยชว BN:BI, NG (BH) ปฐก JO:BB, EK (BG) ปฐก JO:EI
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จํา ไว้ ก่ อ นจนกว่ า จะส่ ง ลู ก แพะ แล้ ว" ยูดาห์ จึงสั งว่ า "พานาง
นั นมาได้ ไหม"
ออกมานี จับคลอกไฟเสีย"
18 ยูดาห์ ถามว่ า "เจ้ าจะเอาอะ- 25 เมื อเขากํา ลั งพานางออกมา
ไรเป็ นของมัดจํา" นางจึงตอบว่ า นางก็ส่งคนไปหาพ่ อสามีบอกว่ า
"จะขอแหวนตรากับเชื อก ทังไม้ "ข้ าพเจ้ ามีครรภ์กับคนทีเป็ นเจ้ า
พลองทีมือท่านด้ วย" ยูดาห์ กใ็ ห้ ของสิ งนี " และนางว่ า "ขอท่าน
และเข้ าไปหานาง นางก็ต ั งครรภ์ พิจารณาดูแหวนตรา เชื อก และ
กับเขา
ไม้ พลองเหล่ านี ว่าเป็ นของผู้ ใด"
19 นางจึ งลุ กขึ นไปเสี ยและเอา 26 ยู ดาห์ รั บไปพิ จารณาดู ร้ ู แล้ ว
ผ้ าคลุมหน้ านั นออก นุ่ งห่ มเสื อ ก็ว่ า "หญิ งคนนี ชอบธรรมยิ ง
ผ้ าสําหรับหญิงม่ ายอีก
กว่ าเรา เหตุว่าเรามิได้ ยกเขาให้
20 ฝ่ ายยู ดาห์ ฝากลู กแพะมากั บ แก่ เช-ลาห์ บุ ตรชายของเรา"
เพื อนคนอดุ ลลามให้ ไถ่ ของมั ด ฝ่ ายยู ดาห์ ก ็มิ ได้ สมสู่ กั บนางต่ อ
จําจากมือหญิงนั น แต่ เขาหานาง ไปอีก
ไม่ พบ
27 อยู่ มา เมื อถึ งเวลากํา หนด
21 เขาจึ งถามคนที อยู่ ตาํ บลนั น คลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูกแฝดอยู่
ว่ า "หญิ งโสเภณี อยู่ ที สถานที ในครรภ์
กลางแจ้ งริ มทางนี ไปไหน" เขา 28 ต่ อมาเมื อจะคลอดนั นบุ ตร
ตอบว่ า "หญิงโสเภณีทีนี ไม่ มี"
คนหนึ งยื นมื อออกมาก่ อน
22 เพื อนก็กลั บไปบอกยู ดาห์ ว่า หญิ ง ผดุ ง ครรภ์ จึ ง เอาด้ ายแดง
"ข้ าพเจ้ าหาไม่ พบ ทังชาวตําบล ผู กไว้ ที ข้ อมื อ และกล่ าวว่ า
นั นก็ว่า `หญิงโสเภณีทีนี ไม่ มี'"
"คนนี คลอดก่ อน"
23 ยูดาห์ จึงว่ า "ให้ หญิงนั นเก็บ 29 ต่ อมาเมื อบุ ตรนั นหดมื อเข้ า
ของนั นไว้ เถิด มิ ฉะนั นเราจะละ ไป ดู เถิ ด บุ ตรอี กคนหนึ งก็
อายใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัว คลอดออกมาก่ อน หญิ งผดุ ง
นี ไปให้ แต่ ท่านก็หาหญิงนั นไม่ ครรภ์ จึ งร้ องว่ า "เจ้ าแหวกออก
พบ"
มาได้ อย่ างไร เจ้ าได้ แหวกออก
24 อยู่ มาอี กประมาณสามเดื อน มา" เหตุฉะนี จึงเรียกบุตรนั นว่ า
มี คนมาบอกยู ดาห์ ว่ า "ทามาร์ เปเรศ
บุ ตรสะใภ้ ของท่ านเป็ นหญิ ง 30 ภายหลั ง น้ องชายเปเรศที มี
แพศยา ยิ งกว่ านั นอี ก ดู เถิ ด ด้ ายแดงผู ก ข้ อมื อ นั นก็ ค ลอด
นางมี ค รรภ์ เ พราะการแพศยา จึงให้ ชื อว่ า เศ-ราห์
(BO) ปฐก JO:EN; HB:HE (BM) ปฐก JO:BH (EH) ลนต EI:BH; EB:M; พบญ EE:EB
(EN) ปฐก JG:JE; JO:BO (EK) ปฐก JG:JJ; JO:BH; B ซมอ EH:BG
(EM) ปฐก HK:BE; กดว EK:EI; นรธ H:BE (JI) ปฐก HK:BE; B พศด E:H; มธ B:J
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โยเซฟเจริ ญในเรื อน
6 นายได้ มอบของสารพั ดไว้ ใน
มื อโยเซฟ มิ ได้ เอาใจใส่ สิ งของ
ของโปทิฟาร์
โยเซฟถู กพาลงไปยั ง อะไรเลย เว้ นแต่ อาหารการกิ น
อี ยิ ปต์ แล้ วโปทิ ฟาร์ โยเซฟนั นเป็ นคนรู ป งามและ
ข้ าราชสํานักของฟาโรห์ ผู้ บัญ- เป็ นทีโปรดปราน
ภรรยาโปทิฟาร์ใส่ รา้ ยโยเซฟ
ชาการทหารรักษาพระองค์ เป็ น
7อยู
่ มาภายหลั งเหตุการณ์เหล่ า
คนอี ยิ ปต์ ซื อโยเซฟไว้ จากมื อ
นี ภรรยาของนายมองดู โยเซฟ
คนอิชมาเอลผู้ พาเขาลงมาทีนั น
2 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ต อยู่ กั บ ด้ วยความเสน่ หาและชวนว่ า "มา
โยเซฟ โยเซฟจึ งเจริ ญรวดเร็ว นอนกับเราเถิด"
เขาอยู่ ในบ้ านคนอี ยิปต์ นายของ 8แต่ โยเซฟไม่ ยอม จึ งตอบแก่
ภรรยาของนายว่ า "คิ ดดู เถิ ด
เขา
3นายก็เห็นว่ าพระเยโฮวาห์ ทรง นายก็ มิ ไ ด้ ห่ วงสิ งใดซึ งอยู่ ใน
สถิ ตอยู่ กั บโยเซฟ และพระเย- บ้ านเรื อน ได้ มอบของทุ กอย่ าง
โฮวาห์ ทรงโปรดให้ การงานทุ ก ทีมีอยู่ ไว้ ในมือข้ าพเจ้ า
อย่ า งที กระทํา เจริ ญขึ นมากใน 9 ในบ้ านนี ไม่ มี ใครใหญ่ กว่ า
ข้ าพเจ้ า นายมิได้ หวงสิ งใดจาก
มือของโยเซฟ
4โยเซฟได้ รับความกรุณาในสาย ข้ าพเจ้ า ยกเสียแต่ ตัวท่านเพราะ
ตาของนายและรั บใช้ ท่ าน นาย เป็ นภรรยาของนาย ข้ าพเจ้ าจะ
ก็ต ั งให้ ดู แลการงานในบ้ านของ ทําความผิ ดใหญ่ หลวงนี อั นเป็ น
ท่ าน และทุ กสิ งที ท่ านครอบ บาปต่ อพระเจ้ าอย่ างไรได้ "
ครองอยู่ ท่ านก็มอบไว้ ในมื อ 10 ต่ อ มาแม้ นางชวนโยเซฟวั น
แล้ ววั นเล่ า โยเซฟก็ไม่ ยอมฟั ง
ของโยเซฟทังสิ น
5ต่ อมา ตั งแต่ โปทิ ฟาร์ ต ั งโย- นาง ไม่ ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่
เซฟให้ เป็ นผู้ ดู แลการงานใน ด้ วยกัน
บ้ าน และทรั พย์ สิ งของทั งปวง 11 อยู่ มาคราวนั นโยเซฟเข้ าไป
ของท่านแล้ ว พระเยโฮวาห์ กไ็ ด้ ในบ้ านเพื อทํา ธุ ระการงานของ
ทรงอํา นวยพระพรให้ แก่ ครอบ เขา ไม่ มี ชายประจํา บ้ านคนใด
ครั วของคนอียิปต์ น ั นเพราะเห็น อยู่ น ั น
แก่ โยเซฟ ทั งพระเยโฮวาห์ ทรง 12 นางก็ คว้ าเสื อผ้ าโยเซฟ
อวยพรให้ สิ งของทั งปวงซึ งเขามี เหนี ยวรั งไว้ แล้ วพูดว่ า "มานอน
อยู่ กับเราเถิด" แต่ โยเซฟทิงเสื อ
อยู่ ในบ้ านและในนาให้ เจริญขึ น

39

(B) ปฐก BE:BI; JG:EO, JK; HJ:BN; HN:H (E) ปฐก EK:EH, EO; EO:BN (J) สดด B:J
(H) ปฐก BO:J; BM:BM (N) ปฐก BO:EK (K) ปฐก EM:BG; B ซมอ K:BE (G) E ซมอ J:BB
(M) ปฐก EI:K; HE:BO; ลนต EI:BI (BI) สภษ B:BI (BE) สภษ G:BJ
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ผ้ าไว้ ในมือนางหนีไปข้ างนอก
เป็ นที โปรดปรานในสายตาของ
13 ต่ อมาเมื อนางเห็ นว่ าโยเซฟ ผู้ คุมเรือนจํา
ทิ งเสื อผ้ าไว้ ในมื อของนาง หนี 22 ผู้ คุ ม เรื อนจํา ก็ มอบนั กโทษ
ไปข้ างนอกแล้ ว
ทั งปวงที ในเรื อ นจํา ไว้ ในความ
14 นางก็ ร้ องเรี ย กชายประจํา ดู แลของโยเซฟ การงานที ทํา
บ้ านของตนมาบอกว่ า "ดูซิ นาย ในที นั นทุ ก อย่ างโยเซฟเป็ นผู้
เอาคนชาติ ฮี บรู ม าไว้ ทํา ความ กระทํา
หยาบคายแก่ เรา มันเข้ ามาหาจะ 23 ผู้ คุ มเรื อนจํา ไม่ ได้ เอาใจใส่
นอนกับข้ า แต่ ข้าร้ องเสียงดัง
การงานใดๆที โยเซฟดู แลเพราะ
15 อยู่ มาเมื อมั น ได้ ยิ น ข้ าร้ อง เหตุ พ ระเยโฮวาห์ ท รงสถิ ต อยู่
ขึ น มั นก็ท ิ งเสื อผ้ าไว้ กั บข้ าหนี กับท่าน และการงานใดๆทีท่าน
ไปข้ างนอก"
กระทําพระเยโฮวาห์ ก ็ทรงโปรด
16 แล้ วนางก็เก็บเสื อผ้ าไว้ ใกล้ ให้ เจริญ
ตัวจนนายกลับมาบ้ าน
พระเจ้าทรงช่ วยโยเซฟแก้ฝัน
17 แล้ วนางก็ บอกกั บนายดั งนี
ต่ อมาภายหลั งเหตุ ว่ า "อ้ ายบ่ าวชาติ ฮีบรู ที ท่ านนํา
การณ์ เหล่ านี พนั ก
มาไว้ นั นเข้ ามาหาจะทํา หยาบ งานนํา องุ่ นของกษั ตริ ย์ แห่ งอี คายแก่ ข้าพเจ้ า
ยิปต์ และพนักงานขนมของพระ
18 ต่ อมาเมื อข้ าพเจ้ าร้ องขึ นมัน องค์ ทาํ ผิ ดต่ อเจ้ านาย
คื อ
ก็ท ิ งเสื อผ้ าไว้ กั บข้ าพเจ้ าหนี ไป กษัตริย์แห่ งอียิปต์
ข้ างนอก"
2ฟาโรห์ ทรงกริ วข้ า ราชการทั ง
19 ต่ อมา ครั นนายได้ ฟั งคํา สองนั น คื อหั วหน้ าพนั กงานนํา
ภรรยาบอกว่ า "บ่ าวของท่ านทํา องุ่ น และหั วหน้ าพนักงานขนม
กับข้ าพเจ้ าดังนั น" ก็โกรธนัก
3 จึ ง ให้ จํา คุ ก ไว้ ในบ้ านของผู้
20 จึ งเอาโยเซฟไปจําไว้ ในคุ กที บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค์
ที ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ต้ อง ในคุกทีโยเซฟติดอยู่ น ั น
จําอยู่ ทีนั น
4 ผู้ บั ญชาการทหารรั ก ษาพระ
พระเจ้าทรงอวยพร
องค์ สั งโยเซฟให้ รั บใช้ สองคน
นั น
โยเซฟก็ปรนนิ บั ติ เขา
โยเซฟในคุก
21 แต่ ว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ต พนั ก งานทั งสองติ ด คุ ก อยู่ พั ก
อยู่ กั บโยเซฟ และทรงสํา แดง หนึ ง
พระเมตตาแก่ เขา ทรงให้ เขา 5คื นหนึ งข้ าราชการทั งสองนั น
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(BH) ปฐก BH:BJ; HB:BE (BG) อพย EJ:B (BM) สภษ K:JH-JN (EI) ปฐก HI:J, BN
(EB) ปฐก JM:E; อพย J:EB (EE) ปฐก JM:H; HI:J-H (EJ) ปฐก JM:E-J
(B) ปฐก HI:BB, BJ (E) สภษ BK:BH (J) ปฐก JM:B, EI, EJ; HB:BI (N) ปฐก JG:N
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ฝั นไป คื อพนั กงานนํา องุ่ นและ ยกศีรษะของท่านขึ น และจะทรง
พนั กงานขนมของกษั ตริ ย์อี ยิปต์ ตั งท่ านไว้ ในตําแหน่ งเหมือนแต่
ที ต้ องจํา อยู่ ในคุ กนั น ต่ างคน ก่ อน ท่านจะได้ ถวายถ้ วยนั นแก่
ต่ างฝันคนละเรื อง ความฝันของ ฟาโรห์ อี ก ดังที ได้ กระทํามาแต่
ต่ างคนก็มีความหมายต่ างกัน
ก่ อนเมื อเป็ นพนักงานนํา องุ่ น
6ครั นเวลาเช้ า โยเซฟเข้ ามาหา 14 เมื อท่ า นมี ค วามสุ ขแล้ วขอ
เห็นข้ าราชการทังสองนั น ดูเถิด ให้ ระลึ ก ถึ ง ข้ าพเจ้ าและแสดง
เขามีหน้ าโศกเศร้ า
ความเมตตาปรานี แก่ ข้ าพเจ้ า
7จึ งถามข้ าราชการของฟาโรห์ ที ช่ วยทู ลฟาโรห์ ให้ ข้าพเจ้ าได้ ออก
ถู ก จํา อยู่ ในคุ ก ที บ้ านนายของ จากบ้ านนี
ตนว่ า "ทํา ไมวั นนี ท่ านจึ งหน้ า 15 เพราะอั นที จริ งเขาลั กข้ าพเศร้ า"
เจ้ ามาจากแคว้ นฮีบรู และทีนี ก็
8เขาตอบว่ า "เราทั งสองฝั นไป เหมื อนกั นข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ทํา ผิ ด
และไม่ มี ผ้ ู ใดจะแก้ ฝั นได้ " โย- อะไรทีควรต้ องติดคุกใต้ ดินนี "
เซฟบอกเขาว่ า "พระเจ้ าเท่านั น 16 เมื อหั วหน้ าพนั ก งานขนม
แก้ ฝั นได้ มิ ใช่ หรื อ ขอท่ านเล่ า เห็นว่ า คําแก้ ความฝันนั นดี จึง
ให้ ข้าพเจ้ าฟั งเถิด"
เล่ าให้ โยเซฟฟั งว่ า "เราฝันด้ วย
9หั วหน้ าพนั กงานนํา องุ่ นก็เล่ า ดู เถิ ด เห็ นมี กระจาดขนมขาว
ความฝั นของตนให้ โยเซฟฟั งว่ า สามใบ ตั งอยู่ บนศีรษะเรา
"ดู เถิ ด เราฝั นเห็นเถาองุ่ นอยู่ 17 ในกระจาดใบบนนั นมี ขนม
ตรงหน้ า
สารพัดสําหรับฟาโรห์ แล้ วมีนก
10 เถาองุ่ นนั นมี สามกิ ง พอ มากิ นของในกระจาดทีตั งอยู่ บน
งอกใบอ่ อนดอกตู ม ก็มี ดอก ศีรษะเรา"
บานออกมา และช่ อองุ่ นก็สุก
18 โยเซฟตอบว่ า "ขอแก้ ฝันดัง
11 ถ้ วยของฟาโรห์ อยู่ ในมื อเรา นี คื อกระจาดสามใบนั นได้ แก่
แล้ วเราเก็บลู กองุ่ นนั นบี บให้ นาํ
สามวัน
ลงในถ้ วยของฟาโรห์ และวาง 19 ภายในสามวั นฟาโรห์ จะทรง
ถ้ วยนั นในพระหั ตถ์ของฟาโรห์ "
ยกศี รษะของท่ า นขึ นให้ พ้ นตั ว
12 โยเซฟบอกข้ าราชการนั นว่ า และแขวนท่านไว้ ทีต้ นไม้ ฝูงนก
"ขอแก้ ฝันดังนี คือกิ งสามกิ งนั น จะมากินเนื อท่าน"
ได้ แก่ สามวัน
20 ครั นถึ งวั นที สาม เป็ นวั น
13 ภายในสามวั นฟาโรห์ จะทรง เฉลิ มพระชนมพรรษาของฟา(G) นหม E:E (O) ปฐก HB:BN-BK (BE) ปฐก HI:BO; HB:BE, EN
(BJ) E พกษ EN:EG; สดด J:J (BH) ปฐก EH:HM; HG:EM (BN) ปฐก JG:EK-EO; JM:EI
(BO) ปฐก HI:BE (BM) ปฐก HI:BJ; พบญ EB:EE (EI) ปฐก HI:BJ, BM
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โรห์ พระองค์จึงทรงจัดการเลี ยง 5พระองค์ ก ็บรรทมหลั บไปและ
ข้ าราชการทั งปวงของพระองค์ สุบินครั งทีสอง และดูเถิ ด ต้ น
แล้ วทรงยกศี ร ษะหั วหน้ าพนั ก ข้ าวต้ นเดี ยวมี ร วงเจ็ ด รวงเป็ น
งานนํา องุ่ น และหั วหน้ าพนั ก ข้ าวเมล็ดเต่ งงามดี
งานขนมเข้ ามาอยู่ ท่ามกลางพวก 6แล้ วดู เถิ ด มี รวงข้ าวเจ็ดรวง
ข้ าราชการ
งอกขึ นมาภายหลัง เป็ นข้ าวลี บ
21 ฝ่ ายหั วหน้ าพนั กงานนํา องุ่ น และเกรียมเพราะลมตะวันออก
นั นได้ รั บการแต่ งตั งในตําแหน่ ง 7รวงข้ าวลี บเจ็ดรวงนั นได้ กลื น
เดิ ม เขาก็วางถ้ วยในพระหั ตถ์ กิ นรวงข้ าวเมล็ ด เต่ ง งามดี เจ็ ด
ของฟาโรห์ เช่ นแต่ ก่อน
รวงนั นเสี ย แล้ วฟาโรห์ ก ็ตื น
22 ส่ วนหั วหน้ าพนั ก งานขนม บรรทม และดูเถิด รู้ ว่าเป็ นพระ
นั นให้ แขวนคอเสีย สมจริงดังที สุบิน
โยเซฟแก้ ฝันไว้
8ครั นต่ อมาเวลารุ่ งเช้ าพระองค์
23 แต่ หั วหน้ าพนั กงานนํา องุ่ น มี พระทั ยวุ่ นวาย จึ งรั บสั งให้
นั นมิได้ ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืม เรี ยกโหรและปราชญ์ท ั งปวงของ
เขาเสีย
อี ยิ ปต์ มาเฝ้ า แล้ วฟาโรห์ ทรง
ความฝั นประหลาด
เล่ าพระสุบินให้ เขาฟั ง แต่ ไม่ มีผ้ ู
ใดทู ล แก้ พระสุ บิ นนั นถวายแก่
ของกษัตริ ยฟ์ าโรห์
ฟาโรห์ ได้
ครั นอยู่ มาอี กสองปี
เต็ม
ฟาโรห์ ก ็สุ บิ น 9 ครั งนั นหั ว หน้ าพนั ก งานนํา
และดูเถิด พระองค์ทรงยืนอยู่ ที องุ่ นจึ งทู ลฟาโรห์ ว่ า "วั นนี ข้ า
พระองค์ ระลึ กถึ งความผิ ดพลั ง
ริมฝั งแม่ นาํ
2ดู เถิ ด มี วั วเจ็ดตั วอ้ วนพี งาม ของข้ าพระองค์ได้
น่ าดู ข ึ นมาจากแม่ นาํ นั น กิ น 10 คื อฟาโรห์ ทรงพระพิ โรธแก่
ข้ าราชการของพระองค์ และทรง
หญ้ าอยู่ ในทุ่ งหญ้ าแห่ งหนึ ง
3แล้ วดู เถิ ด มี วั วอี กเจ็ดตั วซู บ จํา ข้ า พระองค์ ไว้ ในคุ กที บ้ านผู้
ผอมน่ าเกลี ยดตามขึ นมาจากแม่ บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค์
นํา มายืนอยู่ กับวัวอื นๆทีริมฝั ง ทั งข้ าพระองค์ กั บหั วหน้ าพนั ก
งานขนม
แม่ นาํ
4วั วที ซู บผอมน่ าเกลี ยดก็กิ นวั ว 11 ข้ าพระองค์ ท ั งสองฝั นในคื น
อ้ วนพี ง ามน่ า ดู เ จ็ ด ตั วนั นเสี ย เดี ยวกัน ทั งข้ าพระองค์และเขา
ความฝั นของต่ างคนมี ความ
แล้ วฟาโรห์ กต็ ื นบรรทม

41

(EB) ปฐก HI:BJ; นหม E:B (EE) ปฐก HI:BM; อสธ G:BI (EJ) โยบ BM:BH; สดด JB:BE
(B) ปฐก HI:N; วนฉ G:BJ (K) อพย BI:BJ; อสค BG:BI (O) อพย G:BB, EE
(M) ปฐก HI:B, BH, EJ (BI) ปฐก JM:EI; HI:E-J (BB) ปฐก HI:N; วนฉ G:BN
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หมายต่ างกัน
เรายืนอยู่ ทีฝั งแม่ นาํ
12 มี ชายหนุ่ มชาติ ฮีบรู คนหนึ ง 18 และดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอ้ วนพี
เป็ นบ่ า วของผู้ บั ญชาการทหาร งามน่ าดู ข ึ นมาจากแม่ นาํ กิ น
รักษาพระองค์ อยู่ ที นั นด้ วยกัน หญ้ าอยู่ ในทุ่ งหญ้ าแห่ งหนึ ง
กั บเขา และข้ าพระองค์ ท ั งสอง 19 แล้ วดู เถิด วัวอีกเจ็ดตัวตาม
เล่ าความฝันให้ เขาฟั ง ชายนั นก็ ขึ นมาไม่ งาม น่ าเกลียดมากและ
แก้ ฝันให้ ข้าพระองค์ท ังสอง เขา ซู บผอม เราไม่ เคยเห็นมี วัวเลว
แก้ ฝั นให้ แต่ ละคนตามความฝั น อย่ างนี ทัวแผ่ นดินอียิปต์เลย
ของตน
20 วั วที ซู บผอมไม่ งามนั นกินวั ว
13 และต่ อมาที เขาแก้ ฝั นให้ ข้ า อ้ วนพีเจ็ดตัวแรกนั นเสียหมด
พระองค์ท ั งสองอย่ างไรก็เป็ นไป 21 เมื อกิ น หมดแล้ วหามี ใ ครรู้
อย่ างนั น คื อฟาโรห์ ทรงตั งข้ า ว่ ามั นกิ นเข้ าไปไม่ เพราะยั ง
พระองค์ ไว้ ในตําแหน่ งเดิม แต่ ผอมอยู่ เหมือนแต่ ก่อน แล้ วเรา
ฝ่ ายเขานั นถู กแขวนคอเสีย"
ก็ตื นขึ น
พระเจ้าทรงแก้พระสุบิน
22 เราเห็ น ในความฝั น ของเรา
ดูเถิด ต้ นข้ าวต้ นหนึ ง มีรวงเจ็ด
ของฟาโรห์
14 ฟาโรห์ จึ งรั บสั งให้ เรี ยกโย- รวงงอกขึ นมา เป็ นข้ าวเมล็ดเต่ ง
เซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟ และงามดี
ออกมาจากคุกใต้ ดิน โยเซฟโกน 23 และดู เถิ ด ข้ าวอี กเจ็ดรวง
หนวดผลั ดเสื อผ้ าแล้ วก็เข้ าเฝ้ า งอกขึ นมาภายหลั งเป็ นข้ าวเหี ยว
ลี บ และเกรี ยมเพราะลมตะวั น
ฟาโรห์
15 ฟาโรห์ ตรัสแก่ โยเซฟว่ า "เรา ออก
ฝันไป และหามีผ้ ู ใดแก้ ฝันได้ ไม่ 24 รวงข้ าวลี บนั นกลื น กิ น รวง
เราได้ ยินถึ งเจ้ าว่ า เจ้ าสามารถ ข้ าวดี เจ็ดรวงนั นเสี ย เราเล่ า
เข้ าใจความฝั น เพื อแก้ ฝั น นั น ความฝั นนี ให้ โหรฟั ง แต่ ไม่ มี
ใครสามารถอธิบายให้ เราได้ "
ได้ "
16 โยเซฟจึ งทู ลตอบฟาโรห์ ว่ า 25 โยเซฟจึงทู ลฟาโรห์ ว่า "พระ
"การแก้ ฝั นมิได้ อยู่ ทีข้ าพระองค์ สุ บิ น ของฟาโรห์ มี ค วามหมาย
พระเจ้ าต่ างหากจะประทานคํา อันเดี ยวกัน พระเจ้ าทรงสําแดง
ให้ ฟาโรห์ ทราบถึ งสิ งที พระองค์
ตอบอันเป็ นสุขแก่ ฟาโรห์ "
17 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส แก่ โยเซฟว่ า จะทรงกระทํา
"ในความฝั นของเรานั น ดู เถิ ด 26 วั วอ้ วนพี เจ็ดตั วนั นคื อเจ็ดปี
(BE) ปฐก JG:JK; JM:BH (BJ) ปฐก HI:EB-EE (BH) B ซมอ E:O; E พกษ EN:EG-EM
(BN) ปฐก HB:O; ดนล N:BK (BK) ปฐก HI:O; HB:EN, EO, JE (BG) ปฐก HB:B
(EH) ปฐก HB:O; อสย O:BM; ดนล H:G (EN) ปฐก HB:EO, JE; ดนล E:EO-EM, HN
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และรวงข้ าวดี เ จ็ ด รวงนั นก็ คื อ นั นจั ด พนั ก งานไว้ ทั วแผ่ น ดิ น
เจ็ดปี เป็ นความฝันอันเดียวกัน
และเก็บผลหนึ งในห้ าส่ วนแห่ ง
27 วั วเจ็ดตั วซู บผอมน่ าเกลี ยด ประเทศอี ยิ ปต์ ไว้ ตลอดเจ็ดปี ที
ที ขึ นมาภายหลั งคื อเจ็ดปี กั บ อุดมสมบูรณ์น ั น
รวงข้ าวเจ็ ด รวงลี บและเกรี ยม 35 ให้ คนเหล่ านั นรวบรวมอาเพราะลมตะวันออกนั น คือเจ็ด หารในปี ที อุดมเหล่ านั นซึ งจะมา
ปี ทีกันดารอาหาร
ถึงนั นไว้ และสะสมข้ าวด้ วยอํา28 นี คือสิ งที ข้ าพระองค์ทูลฟา- นาจของฟาโรห์ ไว้ และให้ เก็บ
โรห์ คื อพระเจ้ าทรงสํา แดงให้ อาหารไว้ ในเมืองต่ างๆ
ฟาโรห์ ร้ ู สิ งที พระองค์จะทรงกระ 36 อาหารนี จะได้ เป็ นเสบี ยง
ทํา
สํารองในแผ่ นดินสําหรับเจ็ดปี ที
29 ดู เถิ ด จะมี อาหารบริ บู รณ์ กั นดารอาหาร ซึ งจะเกิ ดขึ นใน
ทัวประเทศอียิปต์ถึงเจ็ดปี
ประเทศอี ยิปต์ เพื อแผ่ นดิ นจะ
30 หลั ง จากนั นจะบั ง เกิ ด การ ไม่ พิ นาศเสี ยไป เพราะกั นดาร
กันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนจะลืม อาหาร"
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นประเทศ 37 ข้ อเสนอนี เป็ นที เห็นชอบใน
อียิปต์เสีย การกันดารอาหารจะ สายพระเนตรของฟาโรห์ และ
ล้ างผลาญแผ่ นดิน
ในสายตาของข้ าราชการทั งปวง
31 ทํา ให้ จํา ความอุ ดมสมบู รณ์ ของพระองค์
ในแผ่ นดินไม่ ได้ เพราะเหตุการ 38 ฟาโรห์ ตรั สกั บบรรดาข้ าราช
กั นดารอาหารที เกิ ดขึ นตามหลั ง การว่ า "เราจะหาคนที มี พระ
นี ด้ วยว่ าการกันดารอาหารนั น วิ ญญาณของพระเจ้ าอยู่ ในตั ว
จะรุนแรงนัก
เหมือนคนนี ได้ หรือ"
32 ทีฟาโรห์ สุบินสองครั งนั น ก็ 39 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส กั บโยเซฟว่ า
หมายว่ าสิ งนั นพระเจ้ าทรง "เพราะพระเจ้ าได้ ทรงสํา แดง
กํา หนดไว้ แล้ ว และพระเจ้ าจะ เรื องนี ทังสิ นแก่ ท่าน จะหาผู้ ใด
ทรงให้ บังเกิดในเร็วๆนี
ที มี ความคิ ดดี และมี ปั ญญา
โยเซฟดู แลทัวประเทศอี ยิปต์
เหมือนท่านก็ไม่ ได้
33 เพราะฉะนั นบั ดนี ขอฟาโรห์ 40 ท่ า นจะดู แ ลราชสํา นั ก ของ
เลือกคนทีมีความคิดดี มีปัญญา เรา และประชาชนทั งหลายของ
เราจะปฏิ บั ติ ตามคํา ของท่ าน
ตั งให้ ดูแลประเทศอียิปต์
34 ขอฟาโรห์ ทาํ ดั งนี และให้ คน เว้ นแต่ ฝ่ ายพระที นั งเท่ านั นเรา
(EG) E พกษ O:B (EO) ปฐก HB:EN (EM) ปฐก HB:HG (JI) ปฐก HB:NH, NK
(JE) ปฐก HB:EN, EO (JH) สภษ K:K-O (JN) ปฐก HB:HO (JK) ปฐก HG:BN
(JG) สดด BIN:BM (JO) กดว EG:BO; โยบ JE:O (HI) สดด BIN:EB; กจ G:BI
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จะเป็ นใหญ่ กว่ าท่าน"
48 โยเซฟรวบรวมอาหารทั งเจ็ด
41 ฟาโรห์ ตรั สกั บโยเซฟว่ า "ดู ปี ซึ งมี อ ยู่ ในประเทศอี ยิ ปต์ ไ ว้
เถิด เราตั งท่านให้ ดูแลทัวประ- หมด สะสมอาหารไว้ ในเมื อง
เทศอียิปต์แล้ ว"
ต่ างๆ ผลที เกิ ดขึ นในนารอบ
42 ฟาโรห์ ทรงถอดธํามรงค์ ตรา เมืองใดๆก็เก็บไว้ ในเมืองนั นๆ
ออกจากพระหั ตถ์ ของพระองค์ 49 โยเซฟสะสมข้ าวไว้ ดุ จ เม็ ด
สวมทีมือโยเซฟ กับให้ สวมเสื อ ทรายในทะเลมากมายจนต้ อง
ผ้ าป่ านเนื อละเอี ยด และสวม หยุดคิดบัญชี เพราะนับไม่ ถ้วน
สร้ อยทองคําให้ ทีคอ
50 ก่ อนถึ งปี กั นดารอาหาร
43 ให้ โยเซฟใช้ รถหลวงคั น ที มี บุ ตรชายสองคนเกิ ดแก่ โยเซฟ
สองซึ งฟาโรห์ มี อยู่
และมี ซึ งนางอาเสนั ทบุ ตรสาวโปทิเฟคนร้ องประกาศข้ างหน้ าท่ านว่ า ราปุ โรหิ ต เมื อ งโอนบั ง เกิ ด ให้
"คุกเข่ าลงเถิด" ดังนี แหละ พระ ท่าน
องค์ ทรงตั งท่ านให้ ดูแลทัวประ- 51 โยเซฟเรี ยกบุ ตรหั วปี ว่ า
เทศอียิปต์
มนั สเสห์ กล่ าวว่ า "เพราะว่ า
44 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส กั บโยเซฟว่ า พระเจ้ าทรงโปรดให้ ข้ าพเจ้ าลื ม
"เราคือฟาโรห์ ไม่ มี คนทั วแผ่ น ความยากลํา บากทั งปวง และ
ดิ นอี ยิปต์ จะยกมื อยกเท้ าได้ เว้ น วงศ์วานทังสิ นของบิดาเสีย"
แต่ ท่านจะอนุ ญาต"
52 บุ ต รที สองท่ า นเรี ยกชื อว่ า
45 ฟาโรห์ เรี ย กนามโยเซฟว่ า เอฟราอิม "เพราะว่ าพระเจ้ าทรง
ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประ- โปรดให้ ข้าพเจ้ ามี เชื อสายทวีข ึ น
ทานอาเสนั ท บุ ตรสาวโปทิ เ ฟรา ในแผ่ นดิ นที ข้ าพเจ้ าได้ รับความ
ปุ โรหิ ต เมื อ งโอนให้ เป็ นภรรยา ทุ กข์ใจ"
โยเซฟก็ ออกไปสํา รวจทั วประ- 53 เจ็ดปี ทีอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์
เทศอียิปต์กล็ ่ วงไป
46 เมื อโยเซฟเข้ าเฝ้ าฟาโรห์
การกันดารอาหาร
กษัตริย์แห่ งอียิปต์น ั น ท่านอายุ 54 จึ งเกิ ด กั น ดารอาหารเจ็ ด ปี
ได้ สามสิ บปี แล้ วโยเซฟก็ออก ดั งทีโยเซฟกล่ าวไว้ การกันดาร
จากที เข้ าเฝ้ าฟาโรห์ เที ยวไปทั ว อาหารนั นเกิ ด ทั วแผ่ นดิ น ทั ง
ประเทศอียิปต์
หลาย แต่ ทัวประเทศอียิปต์ยังมี
47 ในเจ็ ดปี ที อุ ด มสมบู ร ณ์ น ั น อาหารอยู่
แผ่ นดินก็ออกผลมากมาย
55 เมื อชาวอี ยิ ปต์ อดอยากอา(HB) ปฐก HE:K; สดด BIN:EB (HE) อสธ J:BI; O:E, BN (HJ) ปฐก HE:K; HK:EM
(HN) ปฐก HK:EI (HK) B ซมอ BK:EB; B พกษ BE:K (HM) ปฐก EE:BG; วนฉ G:BE
(NI) ปฐก HK:EI (NB) สดด HN:BI (NE) ปฐก BG:K (NH) ปฐก HB:JI (NN) ยน E:N
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หาร ประชาชนก็ร้ องทู ลขออา- ก็ ไ ปซื อข้ าวพร้ อมกั บคนทั ง
หารต่ อฟาโรห์ ฟาโรห์ ก ็รั บสั ง หลายที ไป เพราะการกั นดาร
แก่ ชาวอียิปต์ท ังหลายว่ า "ไปหา อาหารก็เกิดในแผ่ นดินคานาอัน
โยเซฟ ท่ านบอกอะไร ก็จงทํา 6 ฝ่ ายโยเซฟเป็ นผู้ สํา เร็ จ ราช
ตาม"
การแผ่ นดิ น ท่ านเป็ นผู้ ที ขาย
56 การกั นดารอาหารแผ่ ไปทั ว ข้ าวให้ แก่ บรรดาประชาชนแห่ ง
พื นแผ่ นดิ นโลก โยเซฟก็เปิ ด แผ่ นดิน พวกพี ชายของโยเซฟก็
ฉางออกขายข้ าวแก่ ช าวอี ยิ ปต์ มากราบไหว้ ท่าน ก้ มหน้ าลงถึง
และการกั น ดารอาหารในแผ่ น ดิน
ดินอียิปต์รุนแรงมาก
7โยเซฟเห็ นพวกพี ชายของตน
57 และประเทศทั งปวงก็ ม ายั ง และรู้ จั ก เขาแต่ ทาํ เป็ นไม่ ร้ ู จั ก
ประเทศอี ยิปต์ หาโยเซฟเพื อซื อ เขา และพูดจาดุดันกับเขา ท่าน
ข้ าว เพราะการกั นดารอาหาร ถามเขาว่ า "พวกเจ้ ามาจากไหน"
ร้ ายแรงในทุ กประเทศ
เขาตอบว่ า "มาจากแผ่ นดินคาพี ชายโยเซฟไปอี ยิปต์
นาอันเพื อซื ออาหาร"
8โยเซฟรู้ จักพวกพี ชาย แต่ พวก
เพื อซื อข้าว
เมื อยาโคบรู้ ว่ ามี ข้ าว พี หารู้ จักท่านไม่
โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี ชาย
ในอี ยิ ปต์ ยาโคบจึ ง
กลับใจเสียใหม่
พู ด กั บพวกบุ ตรชายของตนว่ า
"มานั งมองดูกันอยู่ ทาํ ไมเล่ า"
9โยเซฟระลึ กถึ งความฝั นที ท่ าน
2ท่ านพู ดว่ า "ดูเถิ ด เราได้ ยิน เคยฝันถึงพวกพี ๆ และกล่ าวแก่
ว่ ามี ข้ าวในอี ยิ ปต์ ลงไปซื อข้ าว พวกเขาว่ า "พวกเจ้ าเป็ นคน
จากที นั นมาให้ พวกเรา เพื อ สอดแนม แอบมาดูจุดอ่ อนของ
พวกเราจะได้ มี ชี วิ ต และไม่ อ ด บ้ านเมือง"
ตาย"
10 พวกเขาจึงตอบท่านว่ า "นาย
3พี ชายของโยเซฟสิ บคนก็ลงไป เจ้ าข้ า มิใช่ เช่ นนั น แต่ ข้าพเจ้ าผู้
ซื อข้ าวทีอียิปต์
รับใช้ ของท่านมาซื ออาหาร
4แต่ เบนยามิ นน้ องชายของโย- 11 ข้ าพเจ้ าทั งหลายเป็ นบุ ต ร
เซฟนั นยาโคบไม่ ให้ ไปกั บพวก ชายร่ วมบิ ดาเดี ยวกั น เป็ นคน
พี ชาย ด้ วยท่านกล่ าวว่ า "เกรง สั ตย์ จริ ง ผู้ รั บใช้ ของท่ านมิ ใช่
ว่ าอาจจะเกิดอันตรายแก่ เขา"
คนสอดแนม"
5บรรดาบุ ต รชายของอิ ส ราเอล 12 โยเซฟบอกเขาอี กว่ า "มิ ใช่

42

(NK) ปฐก HE:K (NG) ปฐก EG:EO, JG; HE:J; พบญ M:EO (B) กจ G:BE (E) ปฐก HJ:O
(H) ปฐก HE:JO (N) ปฐก BE:BI; EK:B; HB:NG (K) ปฐก JG:G-BI; HB:HB, HJ, NN
(G) ปฐก HN:B-E (M) ปฐก JG:N-M
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แต่ พวกเจ้ ามาเพื อดู จุ ดอ่ อนของ 20 แล้ วพาน้ องชายสุ ด ท้ องมา
บ้ านเมือง"
หาเรา ดั งนั นจึ งจะเห็ นได้ ว่ า
13 พวกพี จึ งตอบว่ า "ข้ าพเจ้ า พวกเจ้ าพูดจริง แล้ วพวกเจ้ าจะ
ทั งหลายผู้ รั บใช้ ของท่ านเป็ นพี ไม่ ตาย" พวกพี ชายก็ทาํ ดังนั น
น้ องสิ บสองคน เป็ นบุ ตรชาย 21 พวกพี ชายจึ งพู ดกั นว่ า "ที
ร่ วมบิ ดาเดี ยวกั นอยู่ ในแผ่ นดิ น จริ งเรามี ความผิ ดเรื องน้ องชาย
คานาอั น ดู เถิ ด วั นนี น้ องสุ ด เรา เพราะเราได้ เห็นความทุ กข์
ท้ องยั งอยู่ กั บบิ ดา แต่ น้ องอี ก ใจของน้ องเมื อเขาอ้ อนวอนเรา
คนหนึ งเสียไปแล้ ว"
แต่ แล้ วมิ ได้ ฟัง เพราะฉะนั น
14 โยเซฟตอบเขาว่ า "ที เราว่ า ความทุ กข์ ใ จทั งนี จึ ง บั งเกิ ดแก่
`พวกเจ้ าเป็ นคนสอดแนม' นั น เรา"
จริงแน่ ๆ
22 ฝ่ ายรู เบนพู ดกั บน้ องทั ง
15 พวกเจ้ าจะถู ก ทดลองดั ง นี หลายว่ า "ข้ าห้ ามเจ้ าแล้ วมิ ใช่
โดยพระชนม์ ฟาโรห์ พวกเจ้ าจะ หรื อว่ า `อย่ าทําบาปผิ ดต่ อเด็ก
ไปจากทีนี ไม่ ได้ เว้ นแต่ น้องชาย นั น' แต่ พวกเจ้ าไม่ ฟัง เหตุฉะสุดท้ องมาทีนี
นั น ดู เถิ ด การพิ พากษาเรื อง
16 พวกเจ้ าต้ องอยู่ ในคุ ก ก่ อ น โลหิ ตของน้ องจึงมาถึง"
ให้ คนหนึ งในพวกเจ้ าไปพาน้ อง 23 พวกพี ชายไม่ ร้ ู ว่ า โยเซฟฟั ง
ชายมา เพื อพิ สู จน์ ถ้ อยคํา ของ ออก เพราะว่ าท่ านพู ดกั บเขา
เจ้ าว่ าเจ้ าพู ดจริ งหรื อไม่ มิฉะ- โดยใช้ ล่าม
นั นโดยพระชนม์ฟาโรห์ พวกเจ้ า 24 โยเซฟก็ หั นไปจากเขาและ
เป็ นคนสอดแนมแน่ "
ร้ องไห้ แล้ วกลั บมาพู ดกั บเขา
17 แล้ วโยเซฟก็ขังพวกพี ชายไว้ อี ก และเอาสิ เมโอนออกมามั ด
ด้ วยกันในคุกสามวัน
ไว้ ต่อหน้ าต่ อตาพวกเขา
18 ในวั นที สาม โยเซฟบอกเขา 25 แล้ วโยเซฟบั ญชาให้ ใส่ ข้ าว
ว่ า "ทํา ดั งนี แล้ วจะรอดชี วิ ต ในถุ ง ของพี ชายให้ เต็ ม และใส่
เพราะเรายําเกรงพระเจ้ า
เงิ น ของแต่ ละคนไว้ ในกระสอบ
19 ถ้ าพวกเจ้ า เป็ นคนสั ต ย์ จริ ง ของทุ กคน และให้ เสบียงไปกิน
จงให้ คนหนึ งในพวกเจ้ าถู ก จํา กลางทาง ท่านก็ทาํ ต่ อเขาดังนี
อยู่ ที ห้ องเล็กในคุ ก คนอื น 26 พวกเขาบรรทุ ก ข้ าวใส่ ห ลั ง
นํา ข้ าวไปเพื อบรรเทาการกั น - ลาแล้ วก็ออกเดินทางไป
ดารอาหารทีบ้ านของเจ้ า
27 ครั นคนหนึ งเปิ ดกระสอบ
(BJ) ปฐก JG:JI (BN) B ซมอ B:EK; BG:NN (BG) ปฐก HI:H, G, BE (BO) ปฐก EE:BE
(EI) ปฐก HE:JN; HJ:N; HH:EJ (EB) ปฐก JG:EK-EO (EE) ปฐก M:N-K; JG:EB-EE
(EH) ปฐก JH:EN, JI; HJ:BH (EN) ปฐก HJ:BE; HH:B; มธ N:HH (EG) ปฐก HJ:EB-EE
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ออกจะเอาข้ าวให้ ลากิ น ณ ที น้ องอยู่ กั บเรา พวกเจ้ าเอาข้ าว
หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงิน ไปเพื อบรรเทาการกั นดารอาของเขาอยู่ ทีปากกระสอบนั น
หารทีบ้ านของเจ้ า แล้ วออกเดิน
28 ผู้ นั นจึ ง บอกแก่ พี น้ องว่ า ทางไปเถิด
"เงิ นของข้ าพเจ้ ากลั บคื นมา ดู 34 แล้ วจงพาน้ องชายสุ ด ท้ อง
เถิ ด เงิ นนั นอยู่ ที ปากกระสอบ มาหาเรา เราจึ งจะรู้ แน่ ว่ าพวก
ของข้ าพเจ้ า" พี น้ องตกใจกลั ว เจ้ ามิ ได้ เป็ นคนสอดแนม แต่
จนตัวสั น พูดกันว่ า "ทีพระเจ้ า เป็ นคนสั ตย์ จริ ง แล้ วเราจะ
ทรงกระทํา ดั ง นี แก่ เราจะเป็ น ปล่ อยพี ชายไป พวกเจ้ ายังจะได้
อย่ างไรหนอ"
ค้ าขายในประเทศนี '"
พวกพี น้องแจ้งแก่ ยาโคบว่ า
35 และต่ อมาครั นพวกเขาแก้
เขาต้องพาเบนยามินไปอี ยิปต์ กระสอบข้ าวออก ดูเถิด เห็นห่ อ
29 เขาก็ ก ลั บไปหายาโคบบิ ด า เงิ นของแต่ ละคนอยู่ ในกระสอบ
ของเขาในแผ่ นดินคานาอัน แล้ ว ของตน เมื อเวลาพวกเขากั บ
เล่ าเรื องทั งหมดที เกิ ดขึ นแก่ ตน บิดาเห็นห่ อเงินดังนั นก็กลัว
36 ฝ่ ายยาโคบบิ ดาของเขาจึ งว่ า
ให้ บิดาฟั งว่ า
30 "ท่านผู้ น ั นที เป็ นเจ้ านายของ "พวกเจ้ าทํา ให้ เราพลั ดพราก
ประเทศพู ดจาดุ ดั นกั บพวก จากลู กของเรา โยเซฟก็เสี ยไป
ข้ าพเจ้ า เหมาเอาว่ าพวกข้ าพเจ้ า แล้ ว สิเมโอนก็เสียไปแล้ ว แล้ ว
พวกเจ้ ายั ง จะเอาเบนยามิ น ไป
เป็ นผู้ สอดแนมดูบ้านเมือง
31 พวกข้ าพเจ้ าเรี ยนท่ านว่ า อี กคน สิ งเหล่ านี ทั งหมดทําให้
`ข้ าพเจ้ าทั งหลายเป็ นคนสั ต ย์ เรามีความทุ กข์"
37 รู เบนจึ ง บอกบิ ด าของตนว่ า
จริง หาได้ เป็ นคนสอดแนมไม่
32 ข้ าพเจ้ าทั งหลายเป็ นบุ ต ร "ถ้ าลู ก ไม่ พาเบนยามิ นกลั บมา
ชายร่ วมบิ ดาเดี ยวกั น มี พี น้ อง ให้ พ่อ พ่ อจงเอาบุตรชายทังสอง
จงมอบ
สิ บสองคน น้ องคนหนึ งเสี ยไป คนของลู กฆ่ าเสี ย
แล้ ว น้ องสุ ดท้ องยั งอยู่ กั บบิ ดา เบนยามิ น ไว้ ในความดู แลของ
ลูกเถิด แล้ วลูกจะนําเขากลับมา
ในแผ่ นดินคานาอัน'
33 แล้ วท่ า นผู้ เป็ นเจ้ านายของ หาพ่ ออีก"
ประเทศนั นตอบแก่ เราว่ า `เพื อ 38 ยาโคบบอกว่ า "ลู กของเรา
เราจะรู้ ว่ า พวกเจ้ าเป็ นคนสั ตย์ จะไม่ ลงไปกั บเจ้ า เพราะพี ชาย
จริ ง คื อให้ คนหนึ งในพวกพี ของเขาก็ตายเสียแล้ ว เหลื อแต่
(JI) ปฐก HE:G (JJ) ปฐก HE:BN, BM-EI (JH) ปฐก JH:BI; HE:EI; HJ:J, N
(JN) ปฐก HJ:BE, BN, EB (JK) ปฐก JN:BO; HJ:BH; รม O:EO, JB
(JO) ปฐก JG:EE, JN; HE:H, BJ; HH:EI, EO-EM, JB
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เบนยามินคนเดียว ถ้ าเกิ ดอั น- ญาติพีน้ องของพวกลูกว่ า `บิดา
ตรายแก่ เ ขาในเวลาเดิ น ทางไป ยังอยู่ หรือ เจ้ ามีน้องชายอีกหรือ
กั บเจ้ า เจ้ าจะพาผมหงอกของ เปล่ า' พวกลูกก็ตอบตามคําถาม
เราลงสู่ หลุ ม ฝั ง ศพด้ วยความ นั น จะล่ วงรู้ ได้ อย่ างไรว่ าท่านจะ
ทุ กข์"
สั งว่ า `พาน้ องชายของเจ้ ามา'"
พวกพี น้องของโยเซฟ
8ยู ดาห์ จึ งพู ดกั บอิ สราเอลบิ ดา
ของเขาว่ า "ขอพ่ อให้ เด็กนั นไป
กลับไปอี ยิปต์
การกั นดารอาหารใน กับข้ าพเจ้ า เราจะได้ ลุกขึ นออก
เดิ นทางไปเพื อจะได้ มี ชี วิ ตและ
แผ่ นดินร้ ายแรงยิ ง
2และต่ อมาเมื อครอบครั วยา- ไม่ ตาย ทั งพวกลู กและพ่ อกั บ
โคบกิ นข้ าวที ได้ มาจากประเทศ ลูกอ่ อนทังหลายของเราด้ วย
อียิปต์หมดแล้ ว บิดาเขาจึงบอก 9ลูกรับประกันน้ องคนนี พ่ อจะ
แก่ บุตรชายว่ า "ไปซื ออาหารมา เรี ยกร้ องให้ ลู กรั บผิ ดชอบก็ไ ด้
ถ้ าลู กไม่ นํา เขากลั บ มาหาพ่ อ
อีกหน่ อย"
3แต่ ยู ดาห์ ตอบบิ ดาว่ า "ท่ าน และส่ งเขาต่ อหน้ าพ่ อ ก็ขอให้
กํา ชั บพวกลู ก อย่ า งเด็ ด ขาดว่ า ลู ก รั บ ผิ ด ต่ อ พ่ อ ตลอดไปเป็ น
`ถ้ าไม่ ได้ พาน้ องชายมาด้ วย นิตย์
10 ด้ วยว่ า ถ้ าพวกลู ก ไม่ ช้ าอยู่
พวกเจ้ าจะไม่ เห็นหน้ าเราอีก'
4 ถ้ าพ่ อใช้ ให้ น้ องชายไปกั บ เช่ นนี ก็จะได้ กลับมาเป็ นครั งที
พวกลูก ลูกจะลงไปซื ออาหารให้ สองแล้ วเป็ นแน่ "
11 ฝ่ ายอิ ส ราเอลบิ ดาของพวก
พ่ อ
5 แต่ ถ้ าแม้ พ่ อไม่ ให้ น้ องไป เขาจึ งบอกบุ ต รชายทั งหลายว่ า
พวกลู กจะไม่ ลงไป เพราะเจ้ า "ถ้ าอย่ างนั นให้ ทาํ ดั งนี คื อเอา
นายท่ านบั ญชาแก่ พวกลู กว่ า ผลิ ตผลอย่ างดี ที สุ ดที มี ในแผ่ น
`ถ้ าไม่ ได้ พาน้ องชายมาด้ วย ดินนี คือพิมเสนบ้ าง นํา ผึ งบ้ าง
ยางไม้ และมดยอบ ลู กนั ทและ
พวกเจ้ าจะไม่ เห็นหน้ าเราอีก'"
6อิ สราเอลจึ งว่ า "เหตุ ไฉนเจ้ า ลู กอั ลมั นด์ ใส่ ภาชนะไปเป็ น
จึ งไปบอกท่ า นว่ ามี น้ องชายอี ก ของกํานัลแก่ ท่าน
12 เอาเงิ นติ ดมื อเจ้ าไปสองเท่ า
คนหนึ ง ทําให้ เราได้ รับความชํา
คื อ เงิ น ที ติ ดมาในปากกระสอบ
ใจเช่ นนี "
7เขาจึ งตอบว่ า "เจ้ านายท่ าน ของเจ้ านั นก็ ให้ ติ ด มื อ กลั บไป
ซั กไซ้ ไต่ ถามถึ งพวกลู ก และ ด้ วย เพราะบางทีเขาเผลอไป
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(B) ปฐก HB:NH, NG; HE:N; HN:K (E) ปฐก HE:E; HH:EN (J) ปฐก HE:EI; HJ:N; HH:EJ
(O) ปฐก HE:E; HG:BM (M) ปฐก HE:JG; HH:JE; ฟม B:BO-BM
(BB) ปฐก JE:EI; JJ:BI; JG:EN; HJ:EN-EK (BE) ปฐก HE:EN, JN; HJ:EB-EE
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13 จงพาน้ องชายของเจ้ าด้ วย เรื อนของโยเซฟ และพูดกับเขา
แล้ วลุกขึ นกลับไปหาท่านนั นอีก ทีประตูบ้าน
14 ขอพระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิW 20 และกล่ าวว่ า "โอ นายเจ้ าข้ า
โปรดกรุ ณาพวกเจ้ าต่ อหน้ าท่ าน ข้ าพเจ้ าทั งหลายลงมาครั งก่ อน
นั นเพื อท่ านจะปล่ อยพี ชายกั บ เพื อซื ออาหาร
เบนยามินกลับมา หากว่ าเราจะ 21 และต่ อ มาครั นข้ าพเจ้ าทั ง
ต้ องพลั ดพรากจากบุ ตรไปก็ หลายไปถึ งที พั ก เราเปิ ดกระตามเถิด"
สอบของเราออก และดูเถิด เงิน
15 คนเหล่ านั นก็เอาของกํา นั ล ของแต่ ละคนก็ อยู่ ในปากกระและเงิ นสองเท่ าติ ดมื อไปพร้ อม สอบของตน เงิ นนั นยั งอยู่ ครบ
กั บเบนยามิ น แล้ วลุกขึ นพากั น นํา หนัก ข้ าพเจ้ าจึงได้ นาํ เงินนั น
เดิ นทางลงไปยั งประเทศอี ยิ ปต์ ติดมือกลับมา
และเข้ าเฝ้ าโยเซฟ
22 ข้ าพเจ้ าเอาเงิ นอี กส่ วนหนึ ง
โยเซฟพบเบนยามินน้องชาย
ติ ด มื อ มาเพื อจะซื ออาหารอี ก
16 เมื อโยเซฟเห็นเบนยามิ นมา เงิ นที อยู่ ในกระสอบของเรานั น
กับพี ชาย ท่านจึงสั งคนต้ นเรือน ผู้ ใดใส่ ไว้ ข้าพเจ้ าไม่ ทราบเลย"
ว่ า "จงพาคนเหล่ านี เข้ าไปใน 23 คนต้ นเรื อนจึ งตอบว่ า "จง
บ้ าน ให้ ฆ่ าสั ตว์ และจั ดโต๊ ะไว้ เป็ นสุ ขเถิ ด อย่ ากลั วเลย พระ
เพราะคนเหล่ านี จะมารั บประ- เจ้ าของท่ านและพระเจ้ าของ
ทานด้ วยกันกับเราในเวลาเทียง" บิ ดาท่ านบั น ดาลให้ มี ทรั พย์ อยู่
17 คนต้ นเรื อนก็ทาํ ตามคํา โย- ในกระสอบเพื อท่ าน เงิ นของ
เซฟสั ง และพาคนเหล่ านั นเข้ า ท่ านนั นเราได้ รั บแล้ ว" คนต้ น
เรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
ไปในบ้ านโยเซฟ
18 คนเหล่ านั นก็กลั วเพราะเขา 24 คนต้ นเรื อ นพาคนเหล่ า นั น
พาเข้ าไปในบ้ านโยเซฟ จึ งพู ด เข้ าไปในบ้ านของโยเซฟ แล้ ว
กันว่ า "เพราะเหตุเงินทีติดมาใน เอานํา ให้ เขา เขาก็ล้ างเท้ าและ
กระสอบของเราครั งก่ อนนั น คนต้ นเรื อ นจั ด หญ้ าฟางให้ ลา
เขาจึ งพาพวกเรามาที นี เพื อ เขากิน
ท่ า นจะหาเหตุ ใ ส่ เ ราจั บกุ ม เรา 25 พวกพี ชายก็ จั ด เตรี ยมของ
จั บเราเป็ นทาส ทั งจะริ บเอาลา กํา นั ล ไว้ ค อยท่ าโยเซฟซึ งจะมา
ในเวลาเทียง เพราะเขาได้ ยินว่ า
ด้ วย"
19 พวกเขาเข้ าไปหาคนต้ น เขาจะรั บประทานอาหารกั น ที
(BH) ปฐก BG:B; EO:J; JN:BB (BN) ปฐก JM:B
(BK) ปฐก EH:E; JM:H; HH:B (BO) ปฐก HE:EO; วนฉ BH:H (EI) ปฐก HE:J, BI
(EB) ปฐก HE:EG, JN (EJ) ปฐก HE:EH (EH) ปฐก BO:H; BM:E; EH:JE
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นั น
ทานด้ วยนั นก็เฉพาะเขา เพราะ
26 เมื อโยเซฟกลับมาบ้ าน เขาก็ คนอี ยิ ปต์ จะไม่ รั บประทานอายกของกํา นั ลที ติ ด มื อ นั นมาให้ หารร่ วมกั บคนฮี บรู ด้ วยว่ าสิ ง
โยเซฟในบ้ านแล้ วกราบลงถึงดิน นั นเป็ นสิ งที พึ งรั งเกี ยจสํา หรั บ
ต่ อท่าน
คนอียิปต์
27 โยเซฟถามถึ งทุ กข์ สุ ข ของ 33 พวกพี น้ องก็นั งตรงหน้ าโยเขาและกล่ าวว่ า "บิ ดาของเจ้ าผู้ เซฟ เรี ยงตั งแต่ พี ใหญ่ ผ้ ู มี สิทธิ
ชราที พวกเจ้ ากล่ าวถึ งครั งก่ อน บุ ตรหั วปี ลงมาจนถึ งน้ องสุ ด
นั นสบายดี หรื อ บิ ดายั งมี ชี วิ ต ท้ องตามวัย พี น้ องทังหลายมอง
อยู่ หรือ"
ดูตากันด้ วยความประหลาดใจ
28 เขาตอบว่ า "บิ ดาของข้ าพ- 34 แล้ วโยเซฟก็ส่ งของรั บประเจ้ าผู้ รั บใช้ ของท่ านอยู่ สบายดี ทานให้ พี น้ องเหล่ านั นต่ อหน้ า
ท่านยังมีชีวิตอยู่ " แล้ วเขาก็น้อม ท่ าน แต่ ของที ส่ งให้ เบนยามิ น
ลงกราบไหว้ อีก
นั นมากกว่ าของพี ชายถึ งห้ าเท่ า
29 โยเซฟเงยหน้ าดู เ ห็ น เบน- พวกเขาก็ กิ น ดื มกั บ โยเซฟจน
ยามิ น น้ องชายมารดาเดี ยวกั น สําราญใจ
แล้ วถามว่ า "คนนี เป็ นน้ องชาย
พวกพี ชายโยเซฟถู กจับ
สุ ด ท้ องที พวกเจ้ าบอกแก่ เรา
โยเซฟสั งคนต้ นเรื อน
ครั งก่ อนหรื อ" โยเซฟกล่ าวว่ า
ของท่ านว่ า "จั ด อา"ลูกเอ๋ย ขอให้ พระเจ้ าทรงเมต- หารใส่ ก ระสอบของคนเหล่ านี
ตาแก่ เจ้ า"
ให้ เต็มตามที จะขนไปได้ และ
30 แล้ วโยเซฟรี บไป เพราะรั ก เอาเงิ นของเขาใส่ ไว้ ในปากกระน้ องจนกลั นนํา ตาไว้ ไม่ ได้ ท่าน สอบของทุ กคน
ก็หาทีทีจะร้ องไห้ ท่านจึงเข้ าไป 2ใส่ ถ้วยของเรา คือถ้ วยเงินนั น
ในห้ องร้ องไห้ อยู่ ทีนั น
ไว้ ในปากกระสอบของคนสุ ด
31 โยเซฟล้ างหน้ าแล้ วกลั บ ท้ องกั บเงิ นค่ าข้ าวของเขาด้ วย"
ออกมาแข็ ง ใจกลั นนํา ตาสั งว่ า คนต้ นเรือนก็ทาํ ตามคําที โยเซฟ
"ยกอาหารมาเถิด"
สั ง
32 พวกคนใช้ ก็ยกส่ วนของโย- 3 ครั นเวลารุ่ งเช้ าคนต้ นเรื อ น
เซฟมาตั งไว้ เฉพาะท่ าน ส่ วน ก็ ใ ห้ คนเหล่ านั นออกเดิ นไป
ของพี น้ องก็เฉพาะพี น้ อง ส่ วน พร้ อมกับลาของเขา
ของคนอี ยิ ปต์ ที จะมารั บประ- 4เมื อพี น้ องออกไปจากเมื องยั ง

44

(EK) ปฐก JG:G, BI (EG) ปฐก EM:K (EO) ปฐก JG:G, BI (EM) ปฐก JN:BG-BO; HE:BJ
(JI) ปฐก HE:EH (JB) ปฐก HJ:EN (JE) ปฐก HB:BE; อพย B:BN (JJ) ปฐก EG:JK
(JH) ปฐก JN:EH; HN:EE (B) ปฐก HE:EN; HJ:BK (H) B ซมอ EN:EB
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ไม่ ส้ ู ไกลนั ก โยเซฟสั งคนต้ น 11 พวกเขาทุ ก คนจึ งรี บยกกระ
เรือนว่ า "ลุกขึ นไปตามคนเหล่ า สอบของตนวางลงบนดิ นและ
นั น เมื อไปทันแล้ วให้ ถามพวก เปิ ดกระสอบของตนออก
เขาว่ า `ทําไมพวกเจ้ าจึงทําความ 12 คนต้ นเรื อนก็ค้ นดู ต ั งแต่ คน
ชั วตอบความดีเล่ า
หั วปี จนถึงคนสุดท้ อง ก็พบถ้ วย
5 ถ้ วยนี เป็ นถ้ วยเฉพาะที เจ้ า นั นในกระสอบของเบนยามิน
นายของข้ าใช้ ดื ม และใช้ ทาํ นาย 13 พวกเขาก็ ฉี กเสื อผ้ าของตน
มิใช่ หรือ เจ้ าทําเช่ นนี ผิดมาก'"
และบรรทุ กขึ นหลั งลากลั บมายัง
6 คนต้ นเรื อนตามพวกเขาไป เมือง
ทั น แล้ วว่ าแก่ พี น้ องตามคํา ที 14 ฝ่ ายยู ด าห์ กั บพวกพี น้ องก็
โยเซฟบอก
มาบ้ านโยเซฟ โยเซฟยังอยู่ ทีนั น
7 คนเหล่ านั นจึ งตอบเขาว่ า พวกเขากราบลงถึ งดิ นต่ อหน้ า
"เหตุ ไฉนเจ้ านายของข้ าพเจ้ าจึ ง ท่าน
ว่ าอย่ างนี พระเจ้ าไม่ ทรงโปรด 15 โยเซฟจึ งถามเขาว่ า "พวก
ให้ ผู้ รั บใช้ ของท่ านกระทํา เรื อง เจ้ าทําอะไรนี พวกเจ้ าไม่ ร้ ู หรื อ
เช่ นนี เลย
ว่ าคนอย่ างเราทํานายได้ "
8ดู เถิ ด เงิ นที ข้ าพเจ้ าพบใน 16 ยู ดาห์ ตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าทั ง
ปากกระสอบของข้ าพเจ้ านั น หลายจะตอบอย่ างไรกับนายของ
ข้ าพเจ้ ายั งได้ นาํ มาจากแผ่ นดิ น ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะพู ดอย่ างไร
คานาอันคืนแก่ ท่ าน ข้ าพเจ้ าทัง หรื อข้ าพเจ้ าจะแก้ ตั วอย่ างไรได้
หลายจะลั กเงิ นทองไปจากบ้ าน พระเจ้ าทรงทราบความชั วช้ า
นายของท่านได้ อย่ างไรเล่ า
ของพวกข้ าพเจ้ าผู้ รับใช้ ของท่าน
9 หากท่ านพบของนั นที ใครใน แล้ ว ข้ าแต่ ท่ าน ดู เถิ ด พวก
พวกข้ าพเจ้ าผู้ รั บใช้ ของท่ า นก็ ข้ าพเจ้ าเป็ นทาสของท่ าน ทั ง
ให้ ผ้ ู น ั นตายเถิด และข้ าพเจ้ าทัง ข้ าพเจ้ าทั งหลายกั บคนที เขาพบ
หลายจะเป็ นทาสเจ้ านายของ ถ้ วยอยู่ น ั นด้ วย"
ข้ าพเจ้ าด้ วย"
17 แต่ โยเซฟตอบว่ า "พระเจ้ า
10 คนต้ นเรื อนจึ งว่ า "บั ดนี ให้ ไม่ ทรงโปรดให้ เรากระทํา เช่ น
เป็ นไปตามคํา ที ท่ านว่ า ถ้ าเรา นั น เฉพาะคนที เขาพบถ้ วยใน
พบของนั นที ผู้ ใด ผู้ นั นจะต้ อง มื อนั นจะเป็ นทาสของเรา ส่ วน
เป็ นทาสของเรา แต่ ท่ านทั ง พวกเจ้ าจงกลั บไปหาบิ ด าโดย
หลายหามีความผิดไม่ "
สันติสุขเถิด"
(O) ปฐก HJ:EB (M) ปฐก JB:JE
(BJ) ปฐก JG:EM, JH; กดว BH:K; E ซมอ B:BB (BH) ปฐก JG:G, BI
(BK) ปฐก HH:M; กดว JE:EJ (BG) สภษ BG:BN
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ปฐมกาล HH
ยู ดาห์ยอมเป็ นทาส
24 และต่ อมาครั นข้ าพเจ้ าไปหา
บิดาผู้ รับใช้ ของท่านแล้ ว ข้ าพแทนเบนยามิน
18 ยู ด าห์ จึ ง เข้ าไปใกล้ โยเซฟ เจ้ าทังหลายก็นาํ ถ้ อยคําของนาย
เรียนว่ า "โอ นายเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ า ของข้ าพเจ้ าไปเล่ าให้ บิดาฟั ง
ผู้ รั บใช้ ของท่ าน ขอกราบเรี ยน 25 และบิ ดาของข้ าพเจ้ าทั ง
ท่ านสั กคําหนึ ง ขอท่ านอย่ าได้ หลายสั งว่ า `จงกลั บไปอี กซื อ
ถื อโกรธข้ าพเจ้ าผู้ รั บใช้ ของท่ าน อาหารมาให้ พวกเราหน่ อย'
เลย เพราะท่ านก็เป็ นเหมื อน 26 ข้ าพเจ้ าทั งหลายว่ า `เราลง
ไปไม่ ได้ ถ้ าน้ องชายสุ ดท้ องไป
ฟาโรห์
19 นายของข้ าพเจ้ าถามข้ าพเจ้ า ด้ วยเราจึ งจะลงไป เพราะเราจะ
ทังหลายผู้ รับใช้ ของท่านว่ า `เจ้ า เห็นหน้ าท่ านนั นไม่ ได้ เว้ นแต่
น้ องชายสุดท้ องอยู่ กับเรา'
ยังมีบิดาหรือน้ องชายอยู่ หรือ'
20 พวกข้ าพเจ้ าตอบนายของ 27 บิ ดาผู้ รั บใช้ ของท่ านจึ ง
ข้ าพเจ้ าว่ า `ข้ าพเจ้ าทั งหลายมี บอกข้ าพเจ้ าทั งหลายว่ า `เจ้ ารู้
บิ ดาที ชราแล้ ว มี บุ ตรคนหนึ ง ว่ าภรรยาของเราคลอดบุ ตรชาย
เกิ ดเมื อบิ ดาชรา เป็ นน้ องเล็ก ให้ เราสองคน
พี ชายของเด็ ก นั นตายเสี ยแล้ ว 28 บุ ตรคนหนึ งก็จากเราไปแล้ ว
บุ ตรของมารดานั นยั งอยู่ แต่ เราจึงว่ า "สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสีย
คนนี คนเดียวและบิดารั กเด็กคน เป็ นแน่ " เราไม่ ได้ เห็นบุ ตรนั น
จนบัดนี
นี มาก'
21 แล้ วท่ านสั งข้ าพเจ้ าทั งหลาย 29 ถ้ าพวกเจ้ าเอาเด็ ก คนนี ไป
ผู้ รั บใช้ ของท่ านว่ า `พาน้ อง จากเราด้ วย และเขาเป็ นอั นตรายขึ น พวกเจ้ าก็จะทําให้ เราซึ ง
คนนั นมาทีนี ให้ เราดู'
22 ข้ าพเจ้ าทั งหลายเรี ยนนาย มี ผมหงอกลงสู่ หลุ มฝั งศพด้ วย
ของข้ าพเจ้ าว่ า `เด็กหนุ่ มคนนี ความทุ กข์'
จะพรากจากบิ ดาไม่ ได้ เพราะถ้ า 30 เหตุ ฉะนั นบั ดนี เมื อข้ าพเจ้ า
กลั บไปหาบิ ดาผู้ รั บใช้ ของท่ าน
จากบิดาไป บิดาจะตาย'
23 ท่ านบอกข้ าพเจ้ าทั งหลายผู้ และเด็กหนุ่ มนั นมิ ได้ กลับไปกับ
รั บใช้ ของท่ านว่ า `ถ้ าเจ้ าทั ง ข้ าพเจ้ า เพราะชี วิตของท่ านติด
หลายไม่ พาน้ องชายสุ ด ท้ องมา อยู่ กับชี วิตของเด็ก
ด้ วยกัน เจ้ าจะไม่ เห็นหน้ าเราอีก 31 และต่ อมา เมื อบิ ดาเห็ นว่ า
เด็ ก นั นไม่ อ ยู่ กั บพวกข้ าพเจ้ า
เลย'
(BO) ปฐก BO:JI, JE; อพย JE:EE (EI) ปฐก JG:J; HE:H, JO; HJ:O (EB) ปฐก HE:BN
(EJ) ปฐก HJ:J, N (EN) ปฐก HJ:E (EG) ปฐก JI:EE-EH; JN:BK-BO; HK:BM
(EO) ปฐก JG:JB-JN (EM) ปฐก HE:JK, JO (JI) B ซมอ BO:B
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บิดาก็จะตาย ผู้ รับใช้ ของท่านจะ ชี วิตอยู่ หรือ" ฝ่ ายพวกพี น้ องไม่
เป็ นเหตุ ให้ บิดาผู้ รั บใช้ ของท่ าน รู้ ที จะตอบประการใดเพราะตก
ผู้ มี ผมหงอกลงสู่ หลุ มฝั งศพ ใจกลัวทีเผชิ ญหน้ ากับโยเซฟ
ด้ วยความทุ กข์
4 โยเซฟจึ ง บอกพี น้ องของตน
32 เพราะข้ าพเจ้ าผู้ รั บใช้ ของ ว่ า "เชิ ญเข้ ามาใกล้ เราเถิด" เขา
ท่ า นรั บประกั น น้ องไว้ ต่ อ บิ ด า ก็เข้ ามาใกล้ แล้ วโยเซฟว่ า "เรา
ของข้ าพเจ้ าว่ า `ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ พา คื อ โยเซฟน้ องที พี ขายมายั ง อี น้ องกลั บมาหาบิ ดา ข้ าพเจ้ าจะ ยิปต์
รับผิดต่ อบิดาตลอดไป'
5ฉะนั นบั ดนี อย่ าเสี ยใจไปเลย
33 เพราะฉะนั นบั ด นี ขอโปรด อย่ าโกรธตั วเองที ขายเรามาที นี
ให้ ข้ าพเจ้ าผู้ รั บใช้ ของท่ า นอยู่ เพราะว่ าพระเจ้ าทรงใช้ เราให้ มา
แทนน้ องโดยเป็ นทาสของนาย ก่ อนหน้ าพี เพื อจะได้ ช่วยชี วิต
ของข้ าพเจ้ า ขอให้ น้ องกลั บไป 6เพราะมี ก ารกั นดารอาหารใน
กับพวกพี ของตนเถิด
แผ่ นดินสองปี แล้ ว ยังอีกห้ าปี จะ
34 ด้ วยว่ า ถ้ าน้ องมิ ได้ อยู่ กั บ ทํานาหรือเกี ยวข้ าวไม่ ได้ เลย
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะกลั บไปหา 7 พระเจ้ าทรงใช้ เรามาก่ อนพี
บิ ดาของข้ าพเจ้ าอย่ างไรได้ น่ า เพื อสงวนหมู่ คนจากพวกพี ไว้
กลั วว่ าจะเห็ น เหตุ ร้ ายอุ บั ติ ข ึ น บนแผ่ นดิน และช่ วยชี วิตของพี
แก่ บิดาข้ าพเจ้ า"
ไว้ ด้ วยการช่ วยให้ พ้ นอั น ใหญ่
โยเซฟแสดงตนกับพี น้อง
หลวง
โยเซฟอดกลั นต่ อหน้ า 8ฉะนั นบั ดนี มิ ใช่ พี เป็ นผู้ ให้ เรา
บรรดาผู้ ที ยื นอยู่ ต่ อ มาที นี แต่ พระเจ้ าทรงให้ มา
ไปอีกมิได้ ท่านก็ร้องสั งว่ า "ให้ พระองค์ ทรงโปรดให้ เราเป็ น
ทุ กคนออกไปเสี ยเถิ ด" จึ งไม่ เหมื อนบิ ดาแก่ ฟาโรห์ เป็ นเจ้ า
มี ผ้ ู ใดยื นอยู่ กั บท่ านด้ วย ขณะ ในราชวังทังสิ น และเป็ นผู้ ครอบ
ที โยเซฟแจ้ งให้ พี น้ องรู้ จั ก ตั ว ครองประเทศอียิปต์ท ังหมด
โยเซฟส่ งข่ าวไปถึงยาโคบ
ท่าน
2แล้ วโยเซฟร้ องไห้ เสียงดัง คน
บิดาของตน
อี ยิปต์ ท ั งหลายและคนในสํานั ก 9เจ้ าจงรีบขึ นไปหาบิดาเราบอก
พระราชวังฟาโรห์ กไ็ ด้ ยิน
ท่านว่ า `โยเซฟบุตรชายของท่าน
3โยเซฟบอกพวกพี น้ องของตน พู ดดั งนี ว่ า "พระเจ้ าทรงโปรด
ว่ า "เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมี ให้ ลูกเป็ นเจ้ าเหนื ออียิปต์ ท ังสิ น

45

(JE) ปฐก HJ:M (JJ) อพย JJ:JE (B) ฮชย E:BH-EJ; กจ G:BJ (E) ปฐก HJ:JI; HK:EM
(J) กจ G:BJ (H) ปฐก JG:EO (N) ปฐก HN:G-O; NI:EI (K) ปฐก HJ:B; HG:H, BJ
(G) ปฐก HN:N; NI:EI; กจ E:EJ (O) ปฐก HB:HJ; HE:K
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ขอลงมาหาลูก อย่ าได้ ช้า
17 ฟาโรห์ รั บสั งกั บ โยเซฟว่ า
10 พ่ อจะได้ อาศัยอยู่ ในแผ่ นดิน "พู ดกั บพี น้ องของท่ านว่ า `ทํา
โกเชน และพ่ อจะได้ อยู่ ใกล้ ลู ก ดั งนี คื อเอาของบรรทุ กสั ตว์
ทั งตั วพ่ อกั บลู ก หลานและฝู ง กลับไปแผ่ นดินคานาอัน
แพะแกะ ฝู งวั ว และทรั พย์ 18 พาบิ ด าและครอบครั วของ
ทังหมดของพ่ อ
เจ้ ามาหาเรา เราจะประทานของ
11 ลู ก จะบํา รุ ง รั ก ษาพ่ อที นั น ดี ที สุ ดในแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ให้ พวก
ด้ วยยั งจะกั นดารอาหารอี กห้ าปี เจ้ า พวกเจ้ าจะได้ รับประทานผล
มิ ฉะนั นพ่ อและครอบครั วของ อันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี '
พ่ อและผู้ คนทีพ่ อมีอยู่ จะยากจน 19 เราสั งเจ้ าแล้ ว จงทํา ดั งนี
ไป"'
เอารถบรรทุ กจากประเทศอียิปต์
12 ดูเถิด นัยน์ตาพี และนัยน์ตา ไปรั บเด็ก เล็ กๆและภรรยาของ
ของเบนยามิ นน้ องชายของ เจ้ ากับนําบิดาของเจ้ ามา
ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ว่ า เป็ นปากของ 20 อย่ าเสี ยดายทรั พย์ สมบั ติ
ข้ าพเจ้ าเองทีได้ พูดกับพี
เลย เพราะของดี ที สุ ดทั วประ13 พี จงเล่ าให้ บิดาของเราฟั งถึง เทศอียิปต์เป็ นของเจ้ าแล้ ว"
ยศศั กดิW ที ข้ าพเจ้ ามี อยู่ ในอี ยิปต์ 21 บรรดาบุ ตรของอิ ส ราเอลก็
และที พี ได้ เห็ น นั นทุ ก ประการ ทําตาม โยเซฟจั ดรถบรรทุ กให้
พี จงรีบพาบิดาเราลงมาทีนี เถิด" เขาตามรับสั งของฟาโรห์ กับให้
14 โยเซฟกอดคอเบนยามิ น ผู้ เสบียงรับประทานตามทาง
น้ องแล้ วร้ องไห้ เบนยามิ นก็ 22 โยเซฟให้ เสื อผ้ าคนละสํารั บ
กอดคอโยเซฟร้ องไห้ เหมือนกัน แต่ ให้ เงิ นแก่ เบนยามิ นสามร้ อย
15 ยิ งกว่ านั นโยเซฟจึงจุ บพี ชาย เหรียญกับเสื อห้ าสํารับ
ทั งปวงและร้ องไห้ หลังจากนั น 23 โยเซฟฝากของต่ อไปนี ให้
พี น้ องของท่ านก็สนทนากั บโย- บิดา คือลาสิบตัวบรรทุ กของดีที
เซฟ
สุดในประเทศอียิปต์ และลาตัว
โยเซฟส่ งรถถึงคานาอัน
เมี ยอี กสิ บตั วบรรทุ กข้ าว ขนม
ปั ง และเสบียงอาหารสําหรับให้
ไปรับยาโคบ
16 ข่ าวว่ า "พี น้ องของโยเซฟ บิดารับประทานตามทาง
มา" ไปถึงราชวังฟาโรห์ ฟาโรห์ 24 ดั งนั น โยเซฟส่ งพี น้ องไป
กั บข้ าราชการของพระองค์ ก ็พา แล้ วเขาก็ออกไป แล้ วท่านสั งเขา
ว่ า "จงระวังให้ ดีอย่ าได้ วิวาทกัน
กันยินดี
(BI) ปฐก HK:EO, JH (BB) ปฐก HG:BE (BE) ปฐก HE:EJ
(BJ) ปฐก HK:K-EO (BN) ปฐก HO:BI (BO) ปฐก EG:EO; HG:K
(EB) ปฐก HN:BM; HK:N (EE) ปฐก HJ:JH; วนฉ H:BE; E พกษ N:N
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ตามทาง"
ชาติใหญ่ ทีนั น
25 พวกพี น้ องก็ พ ากั นขึ นไป 4 เราจะลงไปกั บเจ้ าถึ ง อี ยิ ป ต์
จากอี ยิปต์ เข้ าไปในแผ่ นดิ นคา- และเราจะพาเจ้ าขึ นมาอี ก ด้ วย
นาอันไปหายาโคบบิดาของตน
แน่ และโยเซฟจะวางมื อบนตา
26 บอกบิ ดาว่ า "โยเซฟยั งมี เจ้ า"
ชี วิตอยู่ ท่ านเป็ นผู้ ครอบครอง 5ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์ เชประเทศอี ยิปต์ ท ั งหมด" แต่ จิ ต บา บรรดาบุ ตรชายอิ สราเอลก็
ใจยาโคบงงงั น เพราะยั งไม่ เ ชื อ พายาโคบบิ ด าขึ นรถบรรทุ ก ที
เขา
ฟาโรห์ ส่ ง มารั บไปกั บลู กหลาน
27 เขาจึ ง เล่ า คํา ของโยเซฟให้ เล็กๆและภรรยาของเขา
บิดาฟั งทุ กประการ คือคําทีโย- 6 เขาพาฝู งสั ตว์ ของตนและ
เซฟสั งพวกเขาไว้ เมื อยาโคบ ทรั พย์ ทีเขาได้ มาในแผ่ นดินคาเห็นรถบรรทุ กที โยเซฟส่ งมารั บ นาอั นนั นไปอี ยิ ปต์ ทั งยาโคบ
ตน จิตใจของท่านก็ฟ ื นแช่ มชื น กับบรรดาเชื อสายของท่าน
ขึ น
7 คื อลู กหลานชายหญิ งและ
28 อิ สราเอลจึ งว่ า "เราอิ มใจ เชื อสายทั งหมดของท่ านเข้ าไป
แล้ ว โยเซฟลู กเรายั งมี ชี วิ ตอยู่ ในอียิปต์
เราจะไปเห็นลูกก่ อนเราตาย"
8 ต่ อไปนี เป็ นชื อลู ก หลานของ
ยาโคบลงไปยังอี ยิปต์
อิ สราเอลที เข้ าไปในอี ยิปต์ ทั ง
อิ สราเอลเดิ นทางไป ยาโคบและบุ ตรชายของท่ านคื อ
พร้ อมกั บทรั พย์ ทั ง รูเบน บุตรหั วปี ของยาโคบ
หมด มาถึ งเมื องเบเออร์ เชบา 9และบุ ตรชายของรู เบน คื อ
และถวายเครื องบู ชาแด่ พระเจ้ า ฮาโนค ปั ลลู เฮสโรน และคารมี
10 บุ ตรชายของสิ เมโอน คื อ
ของอิสอัคบิดาของตน
2พระเจ้ าตรั สแก่ อิ ส ราเอลโดย เยมู เอล ยามี น โอหาด ยาคีน
นิมิตในเวลากลางคืนว่ า "ยาโคบ และโศหาร์ กับชาอูล บุตรชาย
ยาโคบเอ๋ ย" ยาโคบทู ลว่ า "ข้ า ของหญิงคนคานาอัน
11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร์พระองค์อยู่ ทีนี พระเจ้ าข้ า"
3พระองค์ จึ งตรั สว่ า "เราคื อ โชน โคฮาท และเมรารี
พระเจ้ า คือพระเจ้ าของบิดาเจ้ า 12 บุ ตรชายของยู ดาห์ คื อ เอร์
อย่ ากลั วที จะลงไปยั งอี ยิ ปต์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์
เพราะเราจะให้ เจ้ าเป็ นประชา แต่ เอร์ และโอนั นได้ ถึ งแก่ ความ
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(EK) โยบ EM:EH; สดด BEK:B; ลก EH:BB, HB (EG) วนฉ BN:BM (B) ปฐก EB:JB
(E) ปฐก BN:B (J) ปฐก BE:E (H) ปฐก BN:BK (N) ปฐก HN:BM-EB (K) พบญ EK:N
(O) อพย B:B-H (M) อพย K:BN (BI) อพย K:BH (BB) อพย K:BK-BG (BE) ปฐก JO:J
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ตายในแผ่ นดิ นคานาอั น บุ ตร ท่าน
ชายของเปเรศคือ เฮสโรน และ 21 บุ ตรชายของเบนยามิ น คื อ
ฮามู ล
เบลา เบเคอร์ อั ชเบล เก-รา
13 บุ ตรชายของอิ สสาคาร์ คื อ นาอามาน เอไฮ โรช มุ ปปิ ม
โทลา ปูวาห์ โยบ และชิ มโรน
หุ ปปิ ม และอาร์ด
14 บุ ตรชายของเศบู ลุ น คื อ 22 พวกเหล่ านี เป็ นบุตรชายของ
เสเรด เอโลน และยาเลเอล
นางราเชลทีเกิดแก่ ยาโคบ มีสิบ
15 พวกเหล่ านี เป็ นบุตรชายของ สี คนด้ วยกัน
นางเลอาห์ ซึ งนางคลอดให้ ยา- 23 บุตรชายของดานคือ หุ ชิม
โคบในปั ดดานอารั ม กั บบุ ตร 24 บุ ตรชายของนั ฟทาลี คื อ
สาวชื อ ดี นาห์ บุ ตรชายหญิ ง ยาเซเอล กู นี เยเซอร์ และชิ ลหมดด้ วยกันมีสามสิบสามคน
เลม
16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟี- 25 พวกเหล่ านี เป็ นบุตรชายของ
โอน ฮั กกี ชู นี เอสโบน เอรี นางบิ ลฮาห์ ผู้ ที ลาบันยกให้ แก่
อาโรดี และอาเรลี
นางราเชลบุตรสาวของตน และ
17 บุ ตรชายของอาเชอร์ คื อ บุ ต รเจ็ ดคนนี นางคลอดให้ ยายิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชอูไอ และ โคบ
เบรีอาห์ กับเสราห์ น้องสาวของ 26 บรรดาคนของยาโคบซึ งออก
เขา และบุ ตรชายของเบรี อาห์ มาจากบั นเอวของท่ านที เข้ ามา
คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล
ในอี ยิปต์ น ั น ไม่ นั บภรรยาของ
18 พวกเหล่ านี เป็ นบุตรชายของ บุ ตรชายยาโคบ มี หกสิบหกคน
นางศิลปาห์ ผู้ ที ลาบั นยกให้ แก่ ด้ วยกัน
นางเลอาห์ บุตรสาวของตน และ 27 บุ ต รชายของโยเซฟซึ งเกิ ด
บุ ต รสิ บ หกคนนี นางคลอดให้ แก่ ท่ านในอี ยิ ปต์ มี สองคน นั บ
ยาโคบ
คนทั งปวงในครอบครั วของยา19 บุ ตรชายของนางราเชลภรร- โคบที เข้ ามาในอี ยิปต์ ได้ เจ็ดสิ บ
ยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยา- คน
มิน
ญาติ พี น้องของโยเซฟ
20 มนั สเสห์ กั บเอฟราอิ ม เกิ ด
ไปอาศัยในเมืองโกเชน
แก่ โยเซฟในแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ซึ ง 28 ยาโคบให้ ยู ด าห์ ล่ วงหน้ า ไป
นางอาเสนั ทบุ ตรสาวของโปทิ - หาโยเซฟเพื อจะนํา หน้ าไปยั ง
เฟรา ปุโรหิ ตเมืองโอนคลอดให้ เมืองโกเชน แล้ วพวกเขาก็มาถึง
(BJ) กดว EK:EJ (BH) กดว EK:EK (BN) ปฐก JN:EJ; HM:JB (BK) กดว EK:BN
(BG) กดว EK:HH (BO) ปฐก EM:EH (BM) ปฐก JN:EH (EB) กดว EK:JO-JM
(EJ) กดว EK:HE (EH) กดว EK:HO (EN) ปฐก EM:EM (EG) อพย B:N (EO) ปฐก JB:EB

01_gen.pub
page 103

Monday, February 29, 2016 12:29

ปฐมกาล HK, HG
หน้ า 104
แผ่ นดินโกเชน
อาศัยอยู่ ในแผ่ นดินโกเชน เหตุ
29 โยเซฟก็จั ดรถม้ าของตนขึ น ว่ า คนเลี ยงแพะแกะทุ กคนนั น
ไปยั ง เมื อ งโกเชนรั บอิ ส ราเอล เป็ นที พึ งรั งเกี ยจสํา หรั บชาวอี บิ ดาของตน พอเห็นบิ ดาท่ านก็ ยิปต์"
กอดคอบิ ดาไว้ ร้ องไห้ เป็ นเวลา
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
นาน
โยเซฟเข้ าไปทู ลฟา30 อิ สราเอลพู ดกั บโยเซฟว่ า
โรห์ ว่ า "บิ ด าและพี
"เดี] ยวนี พ่ อจะตายก็ ต ามเถิ ด น้ องของข้ าพระองค์ กั บฝู งแพะ
เพราะพ่ อได้ เห็ น หน้ าเจ้ าแล้ ว แกะ ฝูงวัวและทรัพย์สมบัติของ
และรู้ ว่าเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ "
เขาทั งสิ นมาจากแผ่ นดิ นคานา31 โยเซฟจึ งบอกพี น้ องและ อั นแล้ ว ดู เถิ ด พวกเขาอยู่ ใน
ครอบครัวของบิดาว่ า "เราจะขึ น แผ่ นดินโกเชน"
ไปแสดงแก่ ฟาโรห์ และทู ลแก่ 2โยเซฟเลื อกคนจากหมู่ พี น้ อง
พระองค์ ว่ า `พี น้ องและครอบ คือผู้ ชายห้ าคนพาไปเฝ้ าฟาโรห์
ครัวของบิดาผู้ เคยอยู่ ในแผ่ นดิน 3ฟาโรห์ ตรั สถามพี น้ องของโยคานาอั น นั นมาหาข้ าพระองค์ เซฟว่ า "พวกเจ้ าเคยทํา มาหา
แล้ ว
เลี ยงชี พอย่ างไร" เขาทู ลฟาโรห์
32 คนเหล่ านั นเป็ นผู้ เลี ยงแกะ ว่ า "ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เป็ นผู้
มีอาชี พเลี ยงสัตว์ เขาพาฝูงแพะ เลี ยงแพะแกะ ทั งพวกข้ าพระ
แกะ ฝูงวัว กับทรัพย์สมบัติของ องค์ และบรรพบุ รุ ษของพวกข้ า
เขาทังสิ นมาด้ วย'
พระองค์"
33 และต่ อ มาเมื อฟาโรห์ จะรั บ 4เขาทู ลฟาโรห์ อี กว่ า "พวกข้ า
สั งให้ ท่ านเข้ าเฝ้ าและจะถามว่ า พระองค์ มาอาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น
`พวกเจ้ าเคยทํา มาหาเลี ยงชี พ นี เพราะไม่ มี ทุ่ งหญ้ าจะเลี ยง
อย่ างไร'
สั ตว์ ของข้ าพระองค์ ผ้ ู รั บใช้ ของ
34 ท่ านทั งหลายจงทู ลว่ า `การ พระองค์ เพราะเหตุ ว่ าในแผ่ น
ทํามาหาเลี ยงชี พของผู้ รับใช้ ของ ดิ น คานาอั น นั นกั น ดารอาหาร
พระองค์ น ั นเกี ยวข้ องกั บพวก นัก เหตุฉะนี บัดนี ขอโปรดให้
สั ตว์ ใช้ งานตั งแต่ เป็ นเด็กมาจน ข้ าพระองค์ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์
ทุ กวันนี ทังข้ าพระองค์ท ังหลาย อาศัยอยู่ ในแผ่ นดินโกเชนเถิด"
และบรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์ 5 ฟาโรห์ จึ งตรั สแก่ โยเซฟว่ า
ด้ วย' เพื อท่ านทั งหลายจะได้ "บิ ด าและพี น้ องของท่ านมาหา
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(EM) ปฐก HB:HJ (JI) ลก E:EM-JI (JB) ปฐก HG:B
(JE) ปฐก HG:J (JJ) ปฐก HG:E-J (JH) ปฐก JI:JN (B) ปฐก HN:BI
(E) กจ G:BJ (J) ปฐก HK:JE-JH; อพย E:BG, BM (H) ปฐก BN:BJ; HJ:B; HK:JH
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ท่านแล้ ว
6 ท่ า นมี ประเทศอี ยิ ปต์ อ ยู่ ต่ อ
หน้ า ให้ บิดาและพี น้ องของท่าน
ตั งหลั กแหล่ งอยู่ ในแผ่ นดิ นดี ที
สุ ดคื อให้ เขาอยู่ แผ่ นดิ นโกเชน
แล้ วในพวกพี น้ องนั น ถ้ าท่านรู้
ว่ า ผู้ ใดเป็ นคนมี ความสามารถ
จงตั งผู้ นั นให้ เป็ นหั วหน้ ากอง
เลี ยงสัตว์ของเรา"
7 โยเซฟก็ พ ายาโคบบิ ดาของ
ท่ านเข้ าเฝ้ าฟาโรห์ ยาโคบก็
ถวายพระพรแก่ ฟาโรห์
8 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส ถามยาโคบว่ า
"อายุท่านได้ เท่าไร"
9ยาโคบทู ลตอบฟาโรห์ ว่ า "ข้ า
พระองค์ ดาํ รงชี วิ ตสั ญจรอยู่ นั บ
ได้ ร้ อยสามสิ บปี ชี วิ ตของข้ า
พระองค์ ส ั นและมี ค วามลํา บาก
ไม่ เท่ าอายุ บรรพบุ รุ ษของข้ า
พระองค์ ในวันที ดํารงชี วิตสัญจร
อยู่ น ั น"
10 ยาโคบถวายพระพรแก่ ฟาโรห์ แล้ วทู ลลาไปจากฟาโรห์
11 ฝ่ ายโยเซฟให้ บิ ดาและพวก
พี น้ องของตนอยู่ และถื อ กรรม
สิ ทธิW ที ดิ นในประเทศอี ยิปต์ ใน
แผ่ นดินทีดีทีสุดคือ ในแผ่ นดิน
ราเมเสส ตามรับสั งของฟาโรห์
12 โยเซฟเลี ยงดูบิดาและพวกพี
น้ องรวมทั งครอบครั วของบิ ดา
ให้ มี อาหารรั บประทานตามจํา นวนคนในครอบครัว

ปฐมกาล HG
โยเซฟขายอาหารให้แก่
ประชาชนและซื อที ดิน
สําหรับฟาโรห์
13 และทั วแผ่ น ดิ น ขาดอาหาร
เพราะการกั นดารอาหารร้ ายแรง
จนแผ่ น ดิ น อี ยิ ปต์ และแผ่ น ดิ น
คานาอันทังสิ นหิ วโหยเพราะการ
กันดารอาหาร
14 โยเซฟรวบรวมเงินทั งหมดที
ได้ จากการขายข้ าวในประเทศ
อี ยิปต์ และแผ่ นดิ นคานาอั นและ
โยเซฟนํา เงิ นนั นไปไว้ ในราชวั ง
ฟาโรห์
15 เมื อเงิ น ในประเทศอี ยิ ป ต์
และแผ่ นดิ น คานาอั นหมดแล้ ว
ชาวอี ยิ ปต์ ท ั งปวงมากราบเรี ยน
โยเซฟว่ า "ขออาหารให้ พวก
ข้ าพเจ้ าเถิ ด เหตุ ใดพวกข้ าพเจ้ าจะต้ องอดตายต่ อ หน้ าท่ า น
เพราะเงินหมดเล่ า"
16 โยเซฟจึ งบอกว่ า "ถ้ าเงิ น
หมดแล้ วจงเอาฝู ง สั ตว์ ของเจ้ า
มาและเราจะให้ ข้ าวแลกกั บ
สัตว์"
17 เขาก็ นาํ ฝู งสั ตว์ มาให้ โยเซฟ
โยเซฟก็ให้ อาหารแก่ เขาแลกกั บ
ม้ า แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในปี
นั นท่ านจ่ ายอาหารแลกกั บสั ตว์
ต่ างๆของเขา
18 เมื อปี นั นสิ นสุดลงแล้ ว เขาก็
มาหาท่ านในปี ที สองกราบเรี ยน
ท่ านว่ า "พวกข้ าพเจ้ าจะไม่ ปิ ด

(K) ปฐก EI:BN; HN:BI, BO (G) ปฐก HG:BI; HO:BN, EI (M) ปฐก N:N; BB:BI-BB
(BI) ปฐก HG:G (BB) ปฐก HG:K, EG; อพย B:BB; BE:JG (BE) ปฐก HN:BB; NI:EB
(BJ) ปฐก HB:JI; กจ G:BB (BH) ปฐก HB:NK; HE:K (BN) ปฐก HG:BM
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บังเรื องนี ไว้ จากนายของข้ าพเจ้ า 23 โยเซฟชี แจงแก่ ประชาชนทั ง
ว่ า เงินของข้ าพเจ้ าหมดแล้ วและ ปวงว่ า "ดู เถิ ด วั นนี เราซื อตั ว
ฝู ง สั ต ว์ ของข้ าพเจ้ าก็ เ ป็ นของ พวกเจ้ ากั บที ดิ นของเจ้ าให้ เป็ น
นายแล้ วด้ วย ข้ าพเจ้ าไม่ มีสิ งใด ของฟาโรห์ แล้ ว นี เราจะให้ เมล็ด
เหลือในสายตาของท่านเลย เว้ น ข้ าวแก่ พวกเจ้ าและพวกเจ้ าจง
แต่ ตัวข้ าพเจ้ ากับทีดินเท่านั น
เอาไปหว่ านเถิด
19 เหตุ ใ ดข้ าพเจ้ าทั งหลายจะ 24 และต่ อมา เมื อได้ ผลแล้ วจง
ต้ องอดตายต่ อ หน้ าต่ อตาท่ า น ถวายส่ วนหนึ งในห้ าส่ วนแก่ ฟาเล่ า ทั งตั วข้ าพเจ้ ากั บที ดิ นของ โรห์ เก็บสี ส่ วนไว้ เป็ นของตน
ข้ าพเจ้ าทั งหลายด้ วย ขอท่ าน สํา หรั บใช้ เป็ นเมล็ ด ข้ าวบ้ าง
โปรดซื อพวกข้ าพเจ้ ากั บที ดิ น เป็ นอาหารสําหรับเจ้ าและครอบ
แลกกับอาหาร ข้ าพเจ้ าทังหลาย ครัวกับเด็กเล็กบ้ าง"
กั บที ดิ นจะเป็ นทาสของฟาโรห์ 25 คนทังหลายก็กล่ าวว่ า "ท่าน
ขอท่ านโปรดให้ เมล็ ด ข้ าวแก่ ช่ วยชี วิตข้ าพเจ้ าไว้ ขอให้ ข้าพพวกข้ าพเจ้ า เพื อข้ าพเจ้ าทั ง เจ้ าทั งหลายได้ รั บความกรุ ณา
หลายจะมี ชี วิตอยู่ ได้ และไม่ ตาย ในสายตาของนายข้ าพเจ้ าเถิ ด
เพื อทีดินนั นจะไม่ รกร้ างไป"
ข้ าพเจ้ าทั งหลายยอมเป็ นทาส
20 โยเซฟก็ซ ื อที ดิ นทั งหมดใน ของฟาโรห์ "
อี ยิ ปต์ ให้ แก่ ฟาโรห์ เพราะคน 26 โยเซฟตั งเป็ นกฎหมายใน
อี ยิ ปต์ ทุ ก คนขายไร่ น าของตน ประเทศอี ยิปต์ตราบเท่ าทุ กวันนี
เนื องจากการกั นดารอาหารรุ น- ว่ า ให้ ฟาโรห์ ได้ ส่ วนหนึ งในห้ า
แรงต่ อเขายิ งนั ก เพราะฉะนั น ส่ วน เว้ นแต่ ทีดินของปุโรหิ ตเท่า
แผ่ นดินจึงตกเป็ นของฟาโรห์
นั นไม่ ตกเป็ นของฟาโรห์
21 ส่ วนประชาชนเหล่ านั น โยยาโคบต้องการ
เซฟให้ เขาย้ ายไปอยู่ ที เมื อง
ถู กฝั งไว้ในเฮโบรน
ต่ างๆทัวประเทศอียิปต์
27 พวกอิ ส ราเอลอาศั ยอยู่ ใน
22 เว้ นแต่ ที ดิ นของพวกปุ โรหิ ต ประเทศอียิปต์ ณ แผ่ นดินโกเท่ านั นโยเซฟไม่ ได้ ซ ื อ เพราะ เชน เขามี ทรั พย์ สมบั ติ ที นั น
ปุ โรหิ ตได้ รับปั นส่ วนจากฟาโรห์ และมีลูกหลานทวีข ึ นมากมาย
และดํา รงชี วิ ต อาศั ยตามส่ วนที 28 ยาโคบมี ชี วิ ต อยู่ ในแผ่ นดิ น
ฟาโรห์ พระราชทาน เหตุ ฉะนี อียิปต์สิบเจ็ดปี รวมอายุยาโคบ
เขาจึงไม่ ได้ ขายทีดินของเขา
ได้ ร้อยสี สิบเจ็ดปี
(BM) ปฐก HJ:O (EI) วว N:N-BI; BB:BN
(EE) ปฐก HB:HN; ลนต EN:JH; อสร G:EH (EN) ปฐก JJ:BN
(EK) ปฐก HG:EE (EG) ปฐก BG:K; EK:H; JN:BB; HK:J; HG:BB; อพย B:G; พบญ EK:N
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ปฐมกาล HG, HO
29 เวลาที อิ สราเอลจะสิ นชี พก็ 3 ยาโคบจึ งพู ดกั บโยเซฟว่ า
ใกล้ เข้ ามาแล้ ว ท่านจึงเรียกโย- "พระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิW ได้
เซฟบุ ตรชายท่ านมาสั งว่ า "ถ้ า สํา แดงพระองค์ แก่ พ่ อ ที ตํา บล
เดี] ยวนี เราได้ รั บความกรุ ณาใน ลูสในแผ่ นดินคานาอัน และทรง
สายตาของเจ้ า เราขอร้ องให้ เจ้ า อวยพระพรแก่ พ่อ
เอามื อของเจ้ า วางไว้ ใต้ ขาอ่ อน 4และตรัสแก่ พ่อว่ า `ดูเถิด เรา
ของเรา และปฏิ บัติ ต่ อเราด้ วย จะให้ เจ้ ามี ลู ก ดกทวี ยิ งขึ นและ
ความเมตตากรุ ณาและจริ งใจ เราจะทําให้ เจ้ าเป็ นชนชาติ ใหญ่
ขอเจ้ าโปรดอย่ าฝั งศพเราไว้ ใน และจะยกแผ่ น ดิ น นี ให้ แก่ เ ชื อ
อียิปต์เลย
สายของเจ้ าทีมาภายหลังเจ้ าเป็ น
30 แต่ เราจะถู กฝั งไว้ กั บบรรพ- กรรมสิทธิW เป็ นนิตย์'
บุ รุ ษของเรา แล้ วเจ้ าจงนํา เรา 5ส่ วนบุ ตรชายทั งสองของเจ้ าที
ออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ ณ ทีฝัง เกิ ดแก่ เจ้ าในประเทศอี ยิ ปต์
ศพบิดาเราเถิด" โยเซฟก็สัญญา ก่ อนพ่ อมาหาเจ้ าในอียิปต์ก ็เป็ น
ว่ า "ข้ าพเจ้ าจะกระทําตามทีท่าน บุ ตรของพ่ อ เอฟราอิ มและ
สั ง"
มนั สเสห์ จะต้ องเป็ นของพ่ อ
31 อิสราเอลจึงบอกว่ า "จงปฏิ- เหมือนรูเบนและสิเมโอน
ญาณตั วให้ เราด้ วย" โยเซฟก็ 6 ส่ วนบุ ตรของเจ้ าที เกิ ดมา
ปฏิญาณให้ บิดา แล้ วอิสราเอลก็ ภายหลั งเขาจะนั บเป็ นบุ ตรของ
กราบลงทีบนหั วนอน
เจ้ า
เขาจะได้ ชื อตามพี ชาย
บุ ตรชายโยเซฟ
ในการรับมรดกของเขา
7และสํา หรั บพ่ อ เมื อพ่ อจาก
เยี ยมเยียนยาโคบ
และต่ อม าภายหลั ง ปั ดดานมา นางราเชลซึ งอยู่ กั บ
เหตุ การณ์ เหล่ านี มี พ่ อก็ ได้ ส ิ นชี วิ ตในแผ่ นดิ นคาคนเรียนโยเซฟว่ า "ดูเถิด บิดา นาอั น ขณะอยู่ ตามทางยั ง ห่ าง
ของท่านป่ วย" โยเซฟก็พามนัส- จากเอฟราธาห์ แล้ วพ่ อได้ ฝั ง
เสห์ และเอฟราอิ ม บุ ต รชายทั ง ศพเธอไว้ ริ ม ทางไปเอฟราธาห์
คือเบธเลเฮม"
สองของตนไป
2มี คนบอกยาโคบว่ า "ดู เถิ ด 8อิ สราเอลเห็ นบุ ตรชายทั งสอง
โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน" อิส- ของโยเซฟจึงถามว่ า "นี ใคร"
ราเอลก็รวบรวมกํา ลั งลุ กขึ นนั ง 9โยเซฟตอบบิดาของตนว่ า "นี
เป็ นบุ ตรชายของลู ก ที พระเจ้ า
บนทีนอน

48

(EM) ปฐก EH:E-H, HM; NI:EN (JI) ปฐก HM:EM; NI:N-BJ (JB) ปฐก HO:E
(B) ปฐก HB:NB (J) ปฐก EO:BJ, BM; JN:K, M (H) ปฐก BG:O; JN:BE
(N) ปฐก HB:NI; HK:EI; HO:O (G) ปฐก JN:M, BK, BM-EI (M) ปฐก EG:H; HG:BN
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ประทานแก่ ลู ก ในแผ่ นดิ นนี " อั บราฮั มและอิ สอั คบิ ดาข้ าพเจ้ า
อิ สราเอลจึ งว่ า "ขอเจ้ าพาบุ ตร ดํา เนิ นอยู่ เฉพาะพระพั กตร์ น ั น
ทังสองเข้ ามาเพื อพ่ อจะได้ ให้ พร ขอพระเจ้ าผู้ ทรงบํารุ งเลี ยงชี วิต
แก่ เขา"
ข้ าพเจ้ าตั งแต่ เกิดมาจนวันนี
10 คราวนั นตาของอิ สราเอลมื ด 16 ขอทู ตสวรรค์ ที ได้ ช่ วยข้ าพมั วไปเพราะชรา มองอะไรไม่ เจ้ าให้ พ้นจากความชั วร้ ายทังสิ น
เห็ น โยเซฟพาบุ ตรเข้ ามาใกล้ โปรดอวยพรแก่ เด็กหนุ่ มทั งสอง
บิดา บิดาก็จุบกอดเขา
นี ให้ เขาสืบชื อของข้ าพเจ้ าและ
11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่ า "แต่ ชื อของอับราฮั มและชื อของอิ สก่ อนพ่ อคิดว่ า จะไม่ ได้ เห็นหน้ า อั คบิ ดาของข้ าพเจ้ าไว้ และขอให้
เจ้ า แต่ ดูเถิด พระเจ้ าทรงโปรด เขาเจริ ญขึ นเป็ นมวลชนบนแผ่ น
ให้ พ่ อ เห็ น ทั งเชื อสายของเจ้ า ดินเถิด"
ด้ วย"
17 ฝ่ ายโยเซฟเมื อเห็ นบิ ดาวาง
12 โยเซฟเอาบุ ต รออกมาจาก มือข้ างขวาบนศีรษะของเอฟราระหว่ างเข่ าของท่ าน แล้ วกราบ อิ มก็ไม่ พอใจ จึ งจั บมื อบิ ดาจะ
ลงถึงดิน
ยกจากศี ร ษะเอฟราอิ ม วางบน
เอฟราอิ มกับมนัสเสห์จะเป็ น
ศีรษะมนัสเสห์
18 โยเซฟพู ดกั บบิ ดาของตน
หัวหน้าตระกู ลสองตระกู ล
ว่ า "ไม่ ถู ก บิ ดาของข้ าพเจ้ า
ของอิ สราเอล
13 โยเซฟจู งบุ ตรทั งสองเข้ าไป เพราะคนนี เป็ นหั วปี ขอท่านวาง
ใกล้ บิดา มือขวาจับเอฟราอิมให้ มือขวาบนศีรษะคนนี เถิด"
อยู่ ข้ างซ้ ายอิ สราเอล และมื อ 19 บิ ดาก็ ไม่ ยอมจึ งตอบว่ า
ซ้ ายจั บมนั ส เสห์ ให้ อยู่ ข้ างขวา "พ่ อรู้ แล้ ว ลูกเอ๋ย พ่ อรู้ แล้ ว เขา
จะเป็ นคนตระกู ลหนึ งด้ วย และ
อิสราเอล
14 ฝ่ ายอิ ส ราเอลก็ เ หยี ย ดมื อ เขาจะใหญ่ โตด้ วย แต่ แท้ จริ ง
ขวาออกวางบนศี รษะเอฟราอิ ม น้ องชายจะใหญ่ โตกว่ าพี และ
ผู้ เป็ นน้ อง และมือซ้ ายวางไว้ บน เชื อสายของน้ องนั นจะเป็ นคน
ศีรษะมนัสเสห์ โดยตั งใจเหยียด หลายประชาชาติด้วยกัน"
มือออกเช่ นนั น เพราะมนัสเสห์ 20 วั น นั นอิ สราเอลก็ ใ ห้ พรแก่
ทังสองคนว่ า "พวกอิสราเอลจะ
เป็ นบุตรหั วปี
15 แล้ วอิ ส ราเอลกล่ า วคํา อวย ใช้ ชื อเจ้ าให้ พรว่ า `ขอพระเจ้ า
พรแก่ โยเซฟว่ า "ขอพระเจ้ าที ทรงโปรดให้ ท่ า นเป็ นเหมื อ น
(BI) ปฐก EG:B, EG; HN:BN; B ซมอ J:E (BB) ปฐก HN:EK
(BH) ปฐก HO:BM; ยชว BG:B (BN) ปฐก BG:B; EH:HI (BK) ปฐก EE:BB, BN-BO
(BG) ปฐก HO:BH (BM) ปฐก HO:BH; กดว B:JJ, JN; พบญ JJ:BG (EI) นรธ H:BB-BE
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เอฟราอิ ม และเหมื อนมนั สเสห์ 5สิ เมโอนกั บเลวี เป็ นพี น้ องกั น
เถิด'" อิสราเอลจึงให้ เอฟราอิม เครื องอาวุ ธร้ ายกาจอยู่ ในที อาเป็ นใหญ่ กว่ ามนัสเสห์
ศัยของเขา
21 อิ สราเอลบอกโยเซฟว่ า "ดู 6โอ จิ ตวิ ญญาณของเราเอ๋ ย
เถิด พ่ อจะตายแล้ ว แต่ พระเจ้ า อย่ าเข้ าไปในที ลึ ก ลั บของเขา
จะทรงสถิ ต อยู่ กั บพวกเจ้ าและ ยศบรรดาศักดิW ของเราเอ๋ย อย่ า
จะพาพวกเจ้ ากลั บไปสู่ แผ่ น เข้ า ร่ วมในที ประชุ มของเขาเลย
ดินของบรรพบุรุษของเจ้ า
เหตุ ว่ าเขาฆ่ าคนด้ วยความโกรธ
22 ยิ งกว่ านั นอีก พ่ อจะยกส่ วน เขาทํา ลายกํา แพงเมื องตามอํา หนึ งที พ่ อตี ได้ จากมื อคนอาโม- เภอใจเขา
ไรต์ ด้ วยดาบและธนู ของพ่ อนั น 7 ให้ ความโกรธอั น รุ น แรงของ
ให้ แก่ เจ้ าแทนที จะให้ พี น้ องของ เขาเป็ นที แช่ ง ให้ ความโทโสดุ
เจ้ า"
ร้ ายของเขาเป็ นทีสาปเถิด เราจะ
ยาโคบกล่ าวคําอวยพร
ให้ เขาแตกแยกกั น ในพวกยายาโคบเรี ยกบรรดา โคบ จะให้ เขาพลั ดพรากไปใน
บุ ตรชายของตนมาสั ง พวกอิสราเอล
ว่ า "พวกเจ้ ามาชุ มนุ มกันแล้ วเรา 8ยูดาห์ เอ๋ย พวกพี น้ องจะสรรจะบอกเหตุ ทีจะบั งเกิดแก่ เจ้ าใน เสริ ญเจ้ า มื อของเจ้ าจะจั บคอ
ของศั ตรู ของเจ้ า บุ ตรทั งหลาย
ยุคสุดท้ าย
2บุตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมา ของบิดาจะกราบเจ้ า
ประชุ มกันฟั ง จงฟั งคําอิสราเอล 9ยู ดาห์ เป็ นลู กสิ งโต ลู กเอ๋ ย
เจ้ าก็ ไ ด้ ลุ ก ขึ นจากการจั บสั ตว์
บิดาของเจ้ า
3รู เบนเอ๋ ย เจ้ าเป็ นบุ ตรหั วปี เขาก้ มลง เขาหมอบลงเหมื อน
ของเรา เป็ นกํา ลั งและเป็ นผล สิ งโตตัวผู้ และเหมื อนสิงโตแก่
แรกแห่ งเรี ยวแรงของเรา เป็ น ใครจะแหย่ เขาให้ ลุกขึ น
ยอดแห่ งความมีเกี ยรติและยอด 10 ธารพระกรจะไม่ ขาดไปจาก
ยู ดาห์ หรื อผู้ ทรงตั งพระราช
ของความรุนแรง
4เจ้ าไม่ มั นคงเหมือนดั งนํา จึ ง บั ญญั ติ จ ะไม่ ขาดไปจากหว่ าง
เป็ นยอดไม่ ได้ ด้ วยเจ้ าล่ วงเข้ า เท้ าของเขา จนกว่ าชี โลห์ จะมา
ไปถึ งทีนอนบิดาของเจ้ า เจ้ าทํา และชนชาติ ท ั งหลายจะรวบรวม
ให้ ทีนอนนั นเป็ นมลทิน เขาล่ วง เข้ ากับผู้ น ั น
11 เขาผู กลาของเขาไว้ ที เถา
เข้ าไปถึงทีนอนของเรา
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(EB) ปฐก EO:BN; HK:H; NI:EH (EE) ปฐก JH:EO; ยชว EH:JE (B) พบญ JJ:B, K-EN
(J) ปฐก EM:JE (H) ปฐก JN:EE (K) ปฐก JH:EK; สดด EK:M (G) ยชว BM:B, M; EB:B
(O) พบญ JJ:G; B พศด N:E (M) กดว EJ:EH; EH:M (BI) กดว EH:BG; สดด E:K-M
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องุ่ นและผู ก ลู ก ลาของเขาไว้ ที ปลดปล่ อย เขากล่ าวคําอั นไพเถาองุ่ นดี ที สุ ด เขาซั กผ้ าของ เราะ
เขาด้ วยนํา องุ่ น
เขาซั กเสื อ 22 โยเซฟเป็ นกิ งที เกิ ด ผลดก
ผ้ าของเขาด้ วยเลือดแห่ งผลองุ่ น เป็ นกิ งที เกิ ดผลดกอยู่ ริ มบ่ อนํา
12 ตาเขาจะแดงด้ วยนํา องุ่ น มีกิ งพาดข้ ามกําแพง
และฟั นเขาขาวด้ วยนํา นม
23 พวกพรานธนู ได้ ทํา ให้ เขา
13 เศบู ลุ นจะอาศั ยอยู่ ที ท่ าเรื อ ทุ กข์โศก ทังยิงและเกลียดชั งเขา
ริ มทะเล เขาจะเป็ นท่ าจอดเรื อ 24 แต่ ธนู ของเขาเองยื นหยั ดต่ อ
เขตแดนของเขาจะต่ อกั นไปถึ ง สู้ ลําแขนของเขามีกาํ ลังขึ นโดย
เมืองไซดอน
พระหั ตถ์ ของพระเจ้ าผู้ ทรงเด14 ฝ่ ายอิ ส สาคาร์ เ ป็ นตั ว ลามี ชานุ ภาพของยาโคบ (ผู้ เลี ยง
กําลั งมากหมอบลงกลางสั มภา- แกะคือศิลาแห่ งอิสราเอลมาจาก
ระของมัน
พระองค์น ั น)
15 เขาเห็ น ว่ า ที พั ก ดี และแผ่ น 25 โดยพระเจ้ าของบิ ดาเจ้ าผู้ จะ
ดินสบาย จึงย่ อบ่ าของตนลงรับ ทรงช่ วยเจ้ า โดยพระองค์ ทรง
ไว้ ยอมเป็ นทาสรับใช้ การงาน
ศั กดานุ ภาพใหญ่ ยิ ง ผู้ จะทรง
16 ส่ วนดานจะปกครองพลไพร่ อวยพระพรแก่ เ จ้ าด้ วยพรที มา
ของตน เหมือนเป็ นตระกู ลหนึ ง จากฟ้ าเบื องบน พรทีมาจากใต้
ในอิสราเอล
ทะเลเบื องล่ าง พรที มาจากนม
17 ดานจะเป็ นงู อยู่ ตามทาง และครรภ์
เป็ นงูพิษที อยู่ ในหนทางทีกั ดส้ น 26 ส่ วนพรที มาจากบิ ดาของเจ้ า
เท้ าม้ า ให้ คนขี ตกหงายลง
มีมากกว่ าพรทีมาจากบรรพบุรุษ
18 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า ของเรา จนถึ งที สุ ดแห่ งเนิ นเขา
พระองค์ รอคอยความรอดจาก เนืองนิตย์ ขอพรเหล่ านั นอยู่ บน
พระองค์
ศี รษะของโยเซฟ และอยู่ เบื อง
19 ฝ่ ายกาดนั นจะมี กองทั พมา บนกระหม่ อมศี รษะแห่ งผู้ ที ต้ อง
ยํายี เขา แต่ ในที สุ ดเขาจะกลั บ พรากจากพี น้ อง
ตามไล่ ตีกองทัพนั น
27 ฝ่ ายเบนยามิ น จะล่ าเหยื อ
20 อาหารบริ บู รณ์ จ ะเกิ ด จาก เหมื อนสุ นั ขป่ า เวลาเช้ าเขาจะ
อาเชอร์ และเขาจะผลิ ตเครื อง กิ นเหยื อเสี ย เวลาเย็นเขาจะ
เสวยสําหรับกษัตริย์
แบ่ งปั นของทีแย่ งชิ งไว้ "
21 นั ฟทาลี เ ป็ นกวางตั วเมี ยที 28 ทั งหมดนี เป็ นตระกู ลทั งสิ บ
(BJ) ปฐก BI:BM (BH) B พศด BE:JE (BN) B ซมอ BI:M (BK) พบญ JJ:EE
(BG) วนฉ BO:EG (BO) อสย EN:M (BM) พบญ JJ:EI (EI) พบญ JJ:EH
(EB) พบญ JJ:EJ (EJ) สดด BBO:BJ (EH) ปฐก HN:BB (EK) พบญ JJ:BN-BK
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สองของอิสราเอล นี เป็ นถ้ อยคํา ข้ าราชการของตน ให้ อาบยา
ที บิดากล่ าวไว้ แก่ เขาและอวยพร รักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็อาบ
เขา ยาโคบให้ พรแก่ ทุกคนอย่ าง ยารักษาศพอิสราเอล
เหมาะสมกับแต่ ละคน
3เขาทํา การอาบยารั กษาศพนั น
สถานที ฝั งศพของยาโคบ
ถึ งสี สิ บวั น จึ งสํา เร็จเวลาของ
29 ยาโคบกํา ชั บเขาและกล่ าว การอาบยารั กษาศพ ชาวอี ยิปต์
แก่ เขาว่ า "เราจะไปอยู่ ร่ วมกั บ ก็ไว้ ทุ กข์ ให้ อิ สราเอลถึ งเจ็ดสิ บ
บรรพบุ รุ ษของเรา จงฝั งเราไว้ วัน
กั บบรรพบุ รุ ษของเราในถํา ที นา 4เมื อวั นเวลาที ไว้ ทุ กข์ ใ ห้ ท่ าน
ผ่ านพ้ นไปแล้ ว โยเซฟก็เรี ยน
ของเอโฟรนคนฮิตไทต์
30 ในถํา ที อยู่ ในนาชื อมั ค เป- ข้ าราชสํานั กของฟาโรห์ ว่ า "ถ้ า
ลาห์ หน้ ามั มเรในแผ่ นดิ นคา- บั ดนี ข้ าพเจ้ า ได้ รั บความกรุ ณา
นาอั น ซึ งอั บราฮั มได้ ซ ื อกั บนา ในสายตาของท่ าน ขอโปรดไป
ของเอโฟรนคนฮิ ต ไทต์ ไ ว้ เป็ น ทู ลทีพระกรรณของฟาโรห์ ว่า
5บิ ดาให้ เราปฏิ ญาณไว้ โดย
กรรมสิทธิW เพื อใช้ เป็ นสุสาน
31 ณ ทีนั น เขาฝังศพอับราฮัม กล่ าวว่ า `ดูเถิด พ่ อจวนจะตาย
และซาราห์ ภรรยาของเขา ที นั น แล้ ว จงเอาศพพ่ อไปฝังไว้ ในอุเขาได้ ฝังศพอิ สอั คและเรเบคาห์ โมงค์ทีพ่ อได้ ขุดไว้ สาํ หรับพ่ อ ณ
ภรรยาของเขา และที นั นเราฝั ง แผ่ นดินคานาอัน' เหตุฉะนั นบัด
นี ขออนุ ญาตให้ ข้าพเจ้ าขึ นไปฝัง
ศพเลอาห์
32 นากั บถํา ที อยู่ ในนานั นเรา ศพบิ ด าแล้ วข้ าพเจ้ าจะกลั บมา
อีก"
ซื อจากลูกหลานของเฮท"
33 เมื อยาโคบสั งบุ ต รชายของ 6ฟาโรห์ กร็ ับสั งว่ า "จงขึ นไปฝัง
ตนเสร็จแล้ ว ก็ยกเท้ าขึ นบนที ศพบิ ด าของท่ า นตามคํา ที บิ ด า
นอน แล้ วก็ส ิ นลมหายใจ และ ให้ ท่านปฏิญาณไว้ น ั นเถิด"
ถู กรวบรวมไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษ 7 โยเซฟจึ งขึ นไปฝั งศพบิ ดา
พวกข้ าราชการของฟาโรห์ ผู้
ของท่าน
ใหญ่ ในราชสํา นั ก และบรรดาผู้
การฝั งศพของยาโคบ
โยเซฟซบหน้ าลงที หน้ า ใหญ่ ทั วแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ท ั งสิ นก็
บิ ดาแล้ วร้ องไห้ และจุ บ ตามไปด้ วย
8กั บครอบครั วทั งหมดของโยท่าน
2 โยเซฟบั ญชาพวกหมอที เป็ น เซฟ พวกพี น้ องและครอบครั ว
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(EM) ปฐก BN:BN (JI) ปฐก EJ:J-EI (B) ปฐก HK:H, EM; E พกษ BJ:BH
(E) ปฐก NI:EK; E พศด BK:BH; มธ EK:BE (J) ปฐก JG:JH; กดว EI:EM; พบญ JH:O
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ของบิ ด าท่ า นก็ ไ ปด้ วยเหมื อ น
โยเซฟปลอบประโลม
กั น เว้ นแต่ เด็กเล็กๆและฝู ง
พวกพี น้อง
แพะแกะฝูงวัวเท่านั น เขาให้ อยู่ 15 เมื อพวกพี ชายของโยเซฟ
ในแผ่ นดินโกเชน
เห็ นว่ าบิ ดาสิ นชี วิ ตแล้ ว เขาจึ ง
9มีขบวนราชรถ ขบวนม้ าไปกับ พู ดว่ า "บางที โยเซฟจะชั งพวก
ท่าน เป็ นขบวนใหญ่ มาก
เรา และจะแก้ แค้ นพวกเราแน่
10 เขาก็ พ ากั นมาถึ ง ลานนวด นอน เพราะการประทุ ษร้ ายที
ข้ าวแห่ งอาทาด ซึ งอยู่ ฟากแม่ พวกเราเคยกระทําแก่ เขา"
นํา จอร์ แดนข้ างโน้ น ที นั นเขา 16 พวกพี ก็ใช้ คนไปเรี ยนโยเซฟ
ร้ องไห้ ครํา ครวญเป็ นอั น มาก ว่ า "บิ ดาท่ านเมื อก่ อนจะสิ นใจ
โยเซฟก็ไว้ ทุกข์ให้ บิดาเจ็ดวัน
นั นสั งไว้ ว่า
11 เมื อชาวแผ่ น ดิ น นั นคื อ คน 17 `พวกเจ้ าจงเรี ย นโยเซฟว่ า
คานาอั น ได้ เห็ น การไว้ ทุ กข์ ที บั ด นี เราขอท่ า นโปรดให้ อภั ย
ลานอาทาด เขาจึงพูดกันว่ า "นี การละเมิ ด และบาปของพวกพี
เป็ นการไว้ ทุ กข์ ใหญ่ ของชาวอี - ชายทีประทุ ษร้ ายท่าน' บั ดนี ขอ
ยิปต์ " เหตุฉะนั นเขาจึงเรียกชื อ ท่านโปรดให้ อภัยการละเมิดของ
ตํา บลนั นว่ า อาเบลมิ สราอิ ม ข้ าพเจ้ าทังหลายผู้ รับใช้ ของพระ
ตําบลนั นอยู่ ฟากแม่ นาํ จอร์แดน เจ้ าของบิดาท่าน" โยเซฟจึงร้ อง
ข้ างโน้ น
ไห้ เมื อฟั งพี ชายเรียนดังนี
12 บุ ต รชายยาโคบกระทํา ตาม 18 พี ชายก็พากั นมากราบลงต่ อ
คําทีท่านสั งเขาไว้
หน้ าโยเซฟด้ วยว่ า "ดูเถิด ข้ าพ13 คื อ บรรดาบุ ต รชายเชิ ญศพ เจ้ าทั งหลายเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
ไปยั งแผ่ นดิ นคานาอั น แล้ วฝั ง ท่าน"
ไว้ ในถํา ที อยู่ ในนาชื อมั ค เป- 19 โยเซฟจึ งบอกเขาว่ า "อย่ า
ลาห์ ซึ งอั บราฮั มซื อไว้ กั บนา กลัวเลย เราเป็ นดังพระเจ้ าหรือ
จากเอโฟรนคนฮิ ตไทต์ เป็ น 20 สํา หรั บพวกท่ าน พวกท่ าน
กรรมสิทธิW เพื อใช้ เป็ นสุสาน อยู่ คิดร้ ายต่ อเราก็จริง แต่ ฝ่ายพระ
หน้ ามัมเร
เจ้ าทรงดํา ริ ให้ เกิ ดผลดี อ ย่ างที
14 เมื อฝังศพบิดาแล้ ว โยเซฟก็ บั งเกิ ดขึ นแล้ วในวั นนี คื อช่ วย
กลั บมายั งอี ยิปต์ ทั งท่ านกั บ ชี วิตคนเป็ นอันมาก
พวกพี น้ องและคนทั งปวงที ไป 21 ฉะนั นบั ด นี พี อย่ า กลั วเลย
ในงานฝังศพบิดาของท่าน
เราจะบํา รุ งเลี ยงพี ทั งบุ ตรด้ วย"
(BI) B ซมอ JB:BJ (BJ) ปฐก EJ:BK-EI; HM:EM-JB (BN) โยบ BN:EB
(BG) ปฐก HM:EN; สภษ EO:BJ (BO) ปฐก JG:G-BI; HB:HJ (BM) ปฐก JI:E; HN:N
(EI) สดด NK:N; กจ J:BJ-BN (EB) มธ N:HH
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โยเซฟพู ดปลอบโยนพวกพี น้ อง จะทรงเยี ยมเยี ยนพวกท่ านเป็ น
และพูดอย่ างกรุณาต่ อเขา
แน่ และจะพาพวกท่ านออกไป
โยเซฟให้ลูกหลานอิ สราเอล
จากประเทศนี ให้ ถึ งแผ่ นดิ น ที
พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กั บอั บปฏิ ญาณไว้
22 โยเซฟอาศัยอยู่ ในอียิปต์ ทัง ราฮัม อิสอัคและยาโคบ"
ท่ านและครอบครั วบิ ดาของท่ าน 25 โยเซฟก็ ให้ ลู กหลานของ
อิสราเอลปฏิญาณตัวว่ า "พระ
โยเซฟอายุยืนได้ ร้อยสิบปี
23 โยเซฟได้ เห็นลู กหลานเหลน เจ้ าจะทรงเยี ยมเยี ยนพวกท่ าน
ของเอฟราอิ ม บุตรของมาคี ร์ผ้ ู เป็ นแน่ แล้ วท่านทังหลายต้ องนํา
เป็ นบุ ตรชายของมนั สเสห์ ก ็เกิ ด กระดูกของเราไปจากทีนี "
26 โยเซฟสิ นชี พเมื ออายุ ได้ ร้ อย
มาบนเข่ าของโยเซฟ
24 โยเซฟจึ งบอกพวกพี น้ องว่ า สิ บปี เขาก็อาบยารั กษาศพไว้
"เราจวนจะตายแล้ ว และพระเจ้ า แล้ วบรรจุ ไว้ ในโลงทีอียิปต์

(EJ) ปฐก JI:J; กดว EK:EM
(EH) ปฐก EK:J; JN:BE; HK:H; อพย J:BK
(EN) อพย BJ:BM; พบญ B:O; JI:B-O
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